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                                                    Pismo nr 17/DM/2013, 4 kwietnia 2013r. 

 
 

Temat:  Kampania reklamowa „Rewolucja [nie tylko] cenowa”. 

 

W najbliższych dniach kwietnia rusza kampania reklamowa pod hasłem „Rewolucja [nie tylko] 

cenowa”. W ramach akcji promocyjnej zaplanowaliśmy szeroko zakrojone działania reklamowe, 

których natężenie przypada na miesiące: kwiecień, maj, czerwiec br. Działania te obejmą swoim 

zasięgiem m.in. najbardziej popularny kanał komunikacji,  jakim jest internet, a także radio, prasę 

branżową i magazyny wnętrzarskie.  

W trakcie trwania kampanii w wybranych tytułach prasowych kolportowane będą inserty (patrz 

załącznik), będące odpowiednikiem promowanego podczas Targów Porta 2013 KATALOGU 

TRENDY 2013/2014. 

Jak zawsze w ramach akcji promocyjnej zaplanowanej w sieci Porta przygotowaliśmy bezpłatne 

materiały reklamowo-promocyjne (patrz załącznik), które mają na celu wsparcie sprzedaży  

w Państwa salonach - zarówno naszych nowych produktów jak i produktów w nowych cenach.  

 

 

Materiały dedykowane kampanii „Rewolucja [nie tylko] cenowa” 
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Dystrybucję materiałów promocyjnych do całej sieci sprzedaży Porta będziemy prowadzić poprzez 

Regionalnych Kierowników Sprzedaży. Dodatkowo dla Autoryzowanych Punktów Dealerskich, 

zgodnie z listą zamieszczoną na okładce naszego najnowszego Katalogu edycja 1/2013, zostały 

przygotowane bezpłatne pakiety, których dystrybucję zaplanowaną do 15 kwietnia, przeprowadzi 

Dział Komunikacji Marketingowej.  

 

Jak wynika z analizy badań skuteczności działań marketingowych, aż 70% decyzji o zakupie klient 

podejmuje w miejscu sprzedaży, dlatego odpowiednie wyeksponowanie produktów firmy Porta, do 

którego zachęcamy w imię naszego wspólnego zysku, pozwoli Państwa firmie znacząco zwiększyć 

sprzedaż.  

Już dziś zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem Sprzedaży Porta w Państwa Regionie w celu 

zaplanowania wizyty w Państwa Punkcie.  

Artur Pęksyk 

Kierownik ds. Komunikacji Marketingowej 

 

Do wiadomości otrzymują:  

1) Dealerzy PORTA DRZWI 

2) Autoryzowane Punkty Sprzedaży PORTA DRZWI 

3) Autoryzowane Grupy Montażowe PORTA DRZWI 


