
. . .. . .   Τώρα που οι άμεσες πωλήσεις είναι 
 περισσότερο απαιτητές από ποτέ

. . .. . .   Στο σημείο πώλησης τη στιγμή που ο καταναλωτής 
 παίρνει την τελική απόφαση αγορών

> > Κερδίστε το μέγιστο αποτέλεσμα από 
 ένα ολοκληρωμένο προωθητικό πρόγραμμα

 Με:
 •  Μακρόχρονη - 35 χρόνων - εμπειρία
 •  Know-how 
 •  Πλήρη οργάνωση 
 •  Πανελλαδικό δίκτυο 

 Το sales promotion center 
 είναι ο πιο αποτελεσματικός συνεργάτης 
 για τα επόμενα σχέδιά σας
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Το in-store promotion είναι μια μοντέρνα, σύγχρονη και ολοκληρωμένη υπηρεσία «below-the-line» που 
το sales promotion center μετά από 35 χρόνια καινοτομίας και πρωτοπορίας γνωρίζει πολύ καλά.  
Η παρεχόμενη υπηρεσία που καλύπτει ένα ολοκληρωμένο in-store promotion (όπως απαιτεί το σύγχρονο 
marketing) λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα. Το sales promotion center προτείνει:

>> Στρέψτε τα βλέμματα πάνω σας

> Δημιουργήστε «εμπειρία» για τους καταναλωτές και 
      …συναισθηματικούς δεσμούς 

> Χρησιμοποιήστε το σωστό ανθρώπινο δυναμικό

> Οργανώστε - επιλέξτε εργαλεία και δίκτυο

> Κτίστε σίγουρα - σταθερά - επόμενα βήματα

 Visibility studies

 Σχεδιασμός & παραγωγή ΡΟΡ υλικού

 Ενίσχυση της παρουσίας του brand 

 Δημιουργία 2ου σημείου/προβολής

 Δημιουργία πρωτότυπης BTL 
 καμπάνιας ή προσαρμογή από ATL 
 επικοινωνία

• Face-to-face & Interactive μηχανισμός 
 επικοινωνίας

• Προϊοντική παρουσίαση 

• Trial / γευστική δοκιμή 

• Πώληση

 Recruitment - casting 
 training - supervising 
 motivation  
 management 
 με σωστά μελετημένη εμφάνιση

 Promoters 
 Animateurs 
 Merchandisers 
 Brand Activators 
 Hostesses

• Οργάνωση - προετοιμασία project

• Σχεδιασμός δράσης με cost effective 
 λογικές και εμπειρίες

• Υποστήριξη με τα κατάλληλα 
 περιφερειακά μέσα

• Co-ordination αγορών / παραγωγών / 
 κατασκευών

• Ιδιόκτητο Πανελλαδικό δίκτυο σε 
 9 επαρχιακές πόλεις  

• Warehousing - logistics

• Long or short - term merchandising 
 support 

• Digital signange 

• Social media & on line support 

• Monitoring / Παραγγελιοληψίες

 Custom-made reporting 
 On line / real time capability 
 Supervising system 
 Overall & on the project   

 σχεδιασμός 
 επόμενων 
 βημάτων 
 εξέλιξη - προτάσεις βελτίωσης
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