Quad Light
Bemutatkozó

Ma már az általános reklámüzenetek, alig ragadják meg a célcsoport figyelmét !
Csak az ösztönözhet vásárlásra, amit észlelünk !
Ezért,
...egy reklám vagy feltűnő vagy elbukik !

A figyelem és az észlelés az első leghatalmasabb szűrő, amit egy reklámnak át kell törnie !
Tömören, direkt módon és érdekesen kell kommunikálni,
így van esélyünk, hogy áttörjük a közömbösség falát.
Különleges, szokatlan és látványos kampányokkal kell felkelteni az emberek figyelmét.
●
●
●
●

A reklámnak érdekesnek kell lennie !
A reklám szórakoztasson !
A reklám nyűgözze le az embereket !
Legyen figyelemfelkeltő, meglepő és extrém !
Mi tudjuk, hogyan válhatsz el élesen a konkurenciától !
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Kreatív, mobil média
A fogyasztókért folytatott harcban, egy olyan új lehetőség került a médiapiacra, amely a változó igényekhez tökéletesen alkalmazkodik,
így 100%-os rugalmasságot biztosít bármely terméknek, szolgáltatásnak.
●
●
●

A Quad Light egy széles fogyasztói réteget elérő, rendkívül hatékony, új közterületi média.
Segítségével extrém módon magára vonhatja a fogyasztók figyelmét és élesen elválhat a konkurenciától.
A Quad Light egy újabb kommunikációs csatornát nyit a fogyasztók felé.

Szolgáltatásunkkal a reklámüzeneted ott jelenik meg a legintenzívebben, ahol Te szeretnéd !
A Célcsoport közvetlen közelében.
●
●
●
●
●
●
●
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●
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Naponta a csúcsforgalomban
A város legforgalmasabb csomópontjaiban
Bevásárlóközpontoknál, azok parkolóiban és az oda vezető utakat lefedve
Kulturális, Sport és egyéb rendezvényeken
Sportlétesítmények és edzőtermek előtt
Kiállításokon, vásárokon
Iskolák, előadások helyszínein
Mega rendezvényeken
Mozik, Clubok, Éttermek, Szórakozóhelyek előtt
A saját üzlethelyiség előtt
Irodaházak és Irodakomplexumok előtt
stb.

Gyorsan
Hatékonyan
Dinamikusan
Direkt módon és tömören
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Tulajdonságok

Előnyök

Új, igényes Design

>

Kitűnik a reklámzajból

Exkluzív kivitelezés

>

Márkaimázst erősít

Figyelemfelkeltő, Látványos

>

Magas észlelési index, a reklámkerülők figyelmét is
megragadja

Kreatív, Különleges, Extrém

>

A fiatalság és a dinamizmus kihangsúlyozása

Hatékony

>

Magas kontaktus szám és visszaemlékezési arány

Mobil

>

Fókuszált és egyedi megjelenés, olyan környezetben,
ahol más reklámfelület nem található

Megvilágított reklámfelület

>

Minőségi megjelenés, este is könnyen észlelhető

Gyorsan bevethető

>

Akciós kampányokat, gyors reagálást tesz
lehetővé ( akár 7 órán belül megjelenhet az utcán )

Költséghatékony

>

Kedvező árszabás mellett, maximális hatékonyság

Interaktív

>

Hangsúlyos és erőteljes kommunikáció

Targetált

>

Intenzív megjelenés és kiemelkedően
magas jelenlét a célcsoport környezetében
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A kampány
●

A járművek párosával közlekedve,
meghatározott útvonalon haladva járják be
a megrendelő által megadott területet.

●

Több különböző útvonalon,
hurkon közlekedve fedik le a legforgalmasabb helyszíneket.
akár 1500 helyszín / 10 nap alatt

●

Az adott helyszíneken
a promóterek feltűnően leparkolva
szórólapot, termékmintát, stb. osztanak a célcsoport számára.
72.000 szórólap / 10 nap

●

Az erre legmegfelelőbb időpontban,
a járművek konvojt alkotva
végigvonulhatnak a város stratégiailag fontos helyszínein.

●

Így folyamatosan fenntartható a figyelem
és biztosítható a teljes lefedettség,
valamint a magas kontaktusszám

Az útvonalterv kialakításánál nagy hangsúlyt fektetünk az egyéb kommunikációs csatornákkal való összehangolt kampánytervezésre.
Minden esetben a megrendelővel egyeztetve az igényei alapján alakítjuk a pontos útvonaltervet.
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Megkönnyítjük munkádat
Segítjük Cégednek, a Superbrand-ek, igényes hirdetők, prémium márkák,
reklámügynökségek és médiavásárlók munkáját, a
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hatékony reklámkampányok
Élmény orientált rendezvények
Gerilla marketing akciók
Road Show-k
Országos és Regionális kampányok
Üzlet és boltmegnyitók
Imázsnövelő promóciók
Új brand – termékbevezetések
Eladásösztönző hostess aktivitások
és egyéb projektek megvalósításában

Szolgáltatások
Szolgáltatásaink a sikereid érdekében:
●
●
●
●
●
●
●

Kreatív kampány kidolgozása a Quad Light szolgáltatásaira optimalizálva
Személyre szabott, rugalmas útvonalterv kialakítása
Figyelemfelkeltő promóciós aktivitások lebonyolítása
Egyedi Quad design
Kreatív hirdetési anyagok legyártása
Attraktív és egyedi promóciós ruházat tervezése
Riportok, napi bontásban (GPS futásriport, térképszelvények, igazoló fotók)
Munkatársaink fiatal, motivált promóterek, felkészültségüket a folyamatos képzések és tréningek garantálják.
Promótereink a reklámüzeneteiddel azonosulva, hitelesen adják át a célközönségnek a kívánt információkat.
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Szolgáltatásunk tartalmazza:
●
●
●
●
●
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kreatív kampány kidolgozását
Az útvonalterv kialakítását
Logisztikai tervezést
Az igények alapján meghatározott területen való megjelenést
Kijelölt területen való közlekedést
Reklámfelületek bérleti díját
A reklámfelületek rendszeres tisztítását
A kreatív anyag egyszeri felhelyezését és eltávolítását
Benzinköltséget
A járművek biztosítását
A hostessek promóciós szolgáltatásait
Termék ill. szóróanyag terjesztést ( szóróanyagot a megrendelő biztosítja )
Formaruha viselését ( formaruhát a megrendelő biztosítja )
Fotókkal illusztrált rövid jelentés készítését, napi bontásban
GPS alapú futásriportot
( WebEye Fleet Managment műholdas nyomkövető rendszer )
A GPS rendszerhez, felhasználói hozzáférést a kampány időtartama alatt
Supervisori felügyeletet
Kampány és hatékonyság elemzést (Szonda Ipsos Hungária)
Elérés
Azonosítás
Reklámismertség
Tetszési index (kreatív)
Mozgósítási index (kreatív)
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A hátsó reklámfelület technikai paraméterei :
Kreatív anyag mérete:
1000 * 1500 mm
Látható méret:
98 * 148 cm
Grafika :
150 dpi
vektoros szöveg illetve logo
RGB színek

Anyagleadási határidők
•

Reklámanyag legkésőbbi leadási határideje az első kampánynapot megelőző 4. munkanap déli 12:00 órája.

Összehangolt, magas színvonalú szolgáltatásunkkal garantáljuk, hogy kitűnsz a reklámzajból !

Quad Light – és észrevesznek !

Quad Light Media Group Kft., 1085 Budapest, József Krt. 36. Tel. : 333-94-48,

info@quadlight.hu,

www.quadlight.hu

