MATERIAŁY WYBORCZE

Skuteczna Kampania Reklamowa

Nie musimy przypominać, że wybory samorządowe coraz bliżej, bo pewnie
doskonale o tym wiecie. To już najwyższa pora na przygotowanie skutecznej
Kampanii Reklamowej.
Jeśli jesteś kandydatem do:
-

rady gminy lub miasta na prawach powiatu,
rady powiatu,
sejmiku wojewódzkiego,
pełnienia funkcji jednoosobowego organu
władzy wykonawczej, czyli wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta,
- rady dzielnicy i osiedla.
Już teraz powinieneś/powinnaś zaopatrzyć się w materiały wyborcze: wizytówki,
ulotki, plakaty, banery, aby być jak najbardziej widocznym.
Znamy najnowsze trendy w marketingu i sprawdzone sposoby na skuteczną reklamę
Twojego wizerunku. Oferujemy szeroki wachlarz usług reklamowych dopasowanych
do indywidualnych potrzeb nawet najbardziej wymagającego Klienta.
Z doświadczenia wiemy, że najlepiej jest, kiedy to jedna osoba opiekuje się
konkretnym projektem. Dlatego dla każdego naszego Klienta zostanie wyznaczona
jedna osoba z zespołu, która będzie odpowiedzialna za przebieg kampanii
reklamowej od A do Z.
Ponadto przy procesie tworzenia jej odpowie na wszystkie Wasze pytania i rozwieje
wszelkie wątpliwości. Dzięki temu wszelkie ustalenia będą przebiegać szybko
i sprawnie, ponieważ wiemy, że przed wyborami liczy się każda minuta.
Gwarantujemy 100% zaangażowania, a wszystkie działania przeprowadzimy tak, aby
Wasz udział ograniczyć do niezbędnego minimum.
Oferta zawiera skomponowanie pakietu wg własnych życzeń z takich działań
jak:
▪ stworzenie ulotki / plakatu / baneru / wizytówki / spersonalizowanych długopisów
/ kubków,
▪ profesjonalna sesja zdjęciowa,
▪ opieka strony www / social mediów.
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Każdą z tych usług możecie dostosować do indywidualnych potrzeb. Pomożemy
Wam dobrać najskuteczniejsze materiały, określić potrzebny nakład lub
dopracować kanały społecznościowe.
Stawiamy na kompleksowość, sprawność i szybkość działania, dlatego specjalnie
wyznaczona osoba dostarczy na wskazany adres wszystkie materiały wyborcze
bezpośrednio po opuszczeniu ich przez naszą drukarnie (na terenie województwa
Śląskiego).
Oferujemy możliwość płatności z odroczonym terminem.
Na każdą z naszych usług wystawiamy fakturę VAT.
Chcąc cieszyć się skuteczną reklamą, najlepiej zacząć działać już teraz. Czas ucieka,
a późno złożone zamówienia mogą mieć wydłużony czas realizacji z powodu
nadmiaru zleceń we wszystkich drukarniach. Dlatego nie zwlekaj i jak najszybciej
skontaktuj się z nami, a my sprawnie i szybko przygotujemy dla Ciebie
kompleksową i skuteczną ofertę Kampanii Reklamowej.
Masz jeszcze jakieś pytania?
Zadzwoń: (32) 450 74 16 lub napisz: info@czechodruk.pl
PRZYKŁADOWA OFERTA:
ulotki A5:

wizytówki:

130g

100 szt – 23 zł,
1000 szt – 152 zł,

1000 szt – 110 zł,

5000 szt – 330 zł,

5000 szt – 491 zł,

10000 szt – 555 zł,
ulotki A6:

długopisy,
kubki,

130g

banery:
1000 szt – 112 zł,

1 – 10 m2 – 30 zł/m2,

5000 szt – 162 zł,

11 – 50 m2 – 27 zł /m2,

10000 szt – 312 zł,

51 m2 lub więcej – 25 zł/m2,

plakaty A3:

100 m2 – 2500zł !

100 szt – 125 zł,

oraz inne materiały wyborcze

1000 szt – 220 zł.

potrzebne do Twojej kampanii.
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