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Inne produkcje

Inne produkcje
Akcje Promocyjno-Samplingowe
Nasz potencjał pozwala na obsługę całych akcji promocyjno-samplingo-

OPIS AKCJI:

wych w oparciu o posiadany sprzęt motorowodny. Dzięki dużej atrakcyj-

Animacje: podstawowym elementem aktywności podczas realizacji

ności sportów motorowodnych (skuterów wodnych, łodzi motorowych,
jachtów motorowych) i ich medialnej wartości, szczycimy się sukcesami
w promowaniu wielu znanych na polskim rynku marek.

ZAŁOŻENIA AKCJI:
Zadanie: cykl eventów promocyjnych z wykorzystaniem mechanizmów
aktywujących sprzedaż przy jednoczesnym budowaniu marki oraz zwiększaniu świadomości marki wśród konsumentów.

Zasięg: wszystkie najbardziej atrakcyjne kurorty nadmorskie.

są animatorzy, którzy zachęcają turystów do wzięcia udziału w akcji
promocyjnej. Bezpośredni kontakt z konsumentem, jak również zaproszenie konsumentów do udziału w akcji promocyjnej są gwarantem
jej sukcesu.

Konkursy: istnieje możliwość prowadzenia konkursów na plaży,
które będą związane z promowanymi produktami kontrahenta.

Profesjonalne szkolenie: wiedza o produkcie oraz mechanizmie akcji
zostanie przekazana ekipie promocyjnej podczas profesjonalnego szkolenia poprzedzającego akcję.

Czas akcji: 2-3 dni w każdym z kurortów.

Branding: Oprócz sprzętu motorowodnego konieczne jest wykorzy-

Okres akcji: lipiec-sierpień.

stanie: namiotu do rejestracji uczestników, samochodów dostawczych

Zakup produktu: każdy konsument, który dokona zakupu promowanego

do transportu materiałów, samochodów terenowych do transportu

produktu w odpowiedniej ilości i okaże dowód zakupu, uzyska możliwość
skorzystania na przykład z następujących atrakcji do wyboru: przejażdżki
na trzyosobowych skuterach wodnych, rejs dwunastoosobową łodzią
motorową typu RIB, rejsy na bananie lub innych atrakcjach holowanych,
rejs luksusowym jachtem motorowym.

jednostek pływających, materiałów P.O.S., np. flagi i maszty, parawany plażowe, plakaty informujące o akcji, stroje promocyjne. Wszystkie
materiały zostaną w sposób profesjonalny i spójny obrandowane
w barwy i logo klienta.

Dodatkowe atrakcje na plaży: quady, pompowane zamki, zjeżdżalnie,
beach ball, Segway’e, i wiele innych.

Promotional-Sampling Campaigns

Our potential allows us to operate full promotional-sampling campaigns based on the motorboat equipment that we own. Thanks to the huge popularity of motorboat sports and
their media valude, we pride ourselves on the successes in promoting many well-known brands. During the last few years we have conducted a series of promotional events, using
sales-activating mechanisms as well as building a brand and raising brand awareness among the customers.

