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Jelenlegi promóciós eszközök: mi van, mire lenne szükség?

Cég imázs kialakítása? Termékek forgalmazása? Viszonteladói hálózat építése? Márkabevezetés?
A cég profiljától és igényeitől függően célok és célpiac meghatározása, a kívánt
eredmények prognosztizálása, határidők kitűzése, területi meghatározás (országon
belüli, Unión belüli, nemzetközi), szükséges munkaerő és időráfordítások
meghatározása

Ügyfél, termék és szolgáltatás adatbázisok építése:
Adatbázisstruktúra meghatározása, relációk felépítése.
Meglévő ügyfél címlisták adatbázisba rendezése, kulcsszavazása.
Az aBoltokBoltja.hu címlistáinak integrálása az ügyfél új adatbázisába.

Telekommunikációs eszközök

Webmarketing

Price/Fee: $
000.00
Web-konferencia
Videó e-mail
E-card
Videóbemutatók
Hírlevélküldés
Közösségi felületek

Direkt és indirekt marketing kampányok a bevezetést ől a
fenntartásig:

Web hirdetések
Látogatottsági
analízis
Hírlevélrendszer
Link elhelyezés

Ember
Pénz
Idő
Szakértelem

Stílus
Design
Harmónia

Date: 00/00/0000
Time: 00:00
Location: address

A legmodernebb telekommunikációs eszközök
közül a projekt sikeréhez szükséges funkciók
kiválasztása

Google szakértő, marketing szakemberek, szövegírók, forgatókönyvírók dolgoznak
azon, hogy Önnek professzionális megjelenése legyen.

Film
Videó
Fotó

Mi a cél?
Rövid-, közép– és
hosszú távú tervek,
feladatok és
határidők

Szakértelem, ambíció, kitartás:
Munkatársainak távoktatás és helyszíni konzultációk
keretében átadjuk a “fortélyokat”, akár a számítástechnikai alapoktól egészen a profi web-szerkesztésig! Oktatóink:
marketinges, szövegírói, motivációs tréner, google adwords
szakértő, filmes, forgatókönyírói szakemberek ….

Céges és termék referencia film, videó, fotó:
Filmes, televíziós stábunk több évtizedes szakmai tapasztalattal
készíti el termékei, cége referenciafilmjét, web-es felületeken
publikálandó audio-vizuális alkotásait: projektoros kivetítésre
alkalmas bemutatóanyagok, prezentációk, tanfolyami anyagok,
power point prezentációk videó beágyazásokkal ...

Modern és testreszabott grafikai megoldások, megjelenés
a “stílus” és “harmónia” jegyében:
Meglévő arculati elemeinek adaptálása és szinkronizálása minden megjelenésben,
sablonok készítése videó e-mail-hez, hírlevélhez, referenciaanyagokhoz,
prezentációkhoz, levélpapírokhoz, névjegykártyákhoz, poszterekhez ….

Media Guide
1126. Budapest Bartha u. 7.
Email: info@mediaguide.hu
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