Firemní inzertní
servis

Jediným kanálem ovládat inzerci kdekoli? ANO!

Potřebujete se
věnovat své práci
a ne neustálé
kontrole inzerátů?
Chcete zadat
inzerát pouze
jednou a ne pro
každé médium
zvlášť?
Chcete zaplatit
pouze jedno
grafické
zpracování pro
inzeráty v různých
médiích?
Je pro Vás důležité
komunikovat
s jedním stálým
partnerem, který
dobře zná Vaše
vizuální prvky?
Nechcete platit ani
korunu navíc?
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Už jste to stokrát zopakovali...
Výběr média, velikost inzerátu, kolik za co, úvahy nad formulacemi v textu, objednávky, podpisy, barevnost
loga, následná kontrola... Jen co jste si zvykli na jednoho zástupce inzertního oddělení, už ho střídá další,
kterému je třeba znovu zdůrazňovat, na co si dát v grafice pozor. Navíc všichni opakují, že jsou nejlevnější
a nejlepší. A přitom Vám Vaše vlastní práce stojí.

...což si tohle všechno ušetřit - a nezaplatit ani o korunu navíc?

Firemní inzertní servis
Popis produktu

Výhody pro Vás:

Připravíme Vaši inzerci do posledního detailu bez navýšení ceny oproti
běžné inzerci

Vy dodáváte:
- co chcete inzerovat, zaměření na cílovou skupinu, konkrétní
informace, technické podklady (např. produktové listy), obrázky,
surové texty - a jednoho zaměstnance pro komunikaci s agenturou

My zajistíme zbytek:
- výběr nejvodnějších médií (médiaplán), kalkulace, grafiku, textaře,
konzultace s inzertními odděleními novin a časopisů, korektury,
výrobní termíny, dokumentaci po inzerci

Jaké formáty a typy inzerátů lze
použít?
Množství variant je nepřeberné, náš poradce doporučí cenově
nejvýhodnější verzi celé inzertní kampaně.

Informace:
Hana Bosmanová, produkční

-

šetříte vlastní čas

-

neopakujete stále totéž
různým zástupcům
inzertních oddělení

-

jednou vytvořený inzerát
bude opakovaně použit
v různých médiích

-

kontrolujete naráz všechny
inzeráty

-

nezaplatíte ani o korunu
navíc oproti běžné ceně

-

můžete dosáhnout
množstevních slev

-

dostáváte v jedné složce
veškerou dokumentaci  
inzertní  akce pro následnou
kontrolu

-

grafický návrh zdarma

Rozdíl tu je
náš prodejce zastupuje
zákazníka a nepotřebuje
prodat určitý prostor ani
nepodporuje jeden konkrétní
deník. Agentura se soustředí
na profit zákazníka ...

Vaše prezentace:
vždy ve stejném designu
podporující jednotnou image
společnosti

Související produkty:
Kurz z cyklu Managers to
Managers:“Public relations
v praxi“
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