Skuteczna promocja produktów
i inicjatyw kryminalistycznych

Promuj swoje inicjatywy
wraz z Kryminalistyką
Wiemy, że indywidualna analiza celów marketingowych to podstawa sukcesu.
Nasi eksperci, idąc tym tropem, oceniają Państwa potrzeby i wybierają
najbardziej efektywne formy i modele emisji. Zależy nam na tym, aby kampanie
reklamowe powierzanych nam produktów osiągnęły najwyższe wyniki.
Gwarancją powodzenia jest elastyczność i różnorodność naszej oferty.
W trzech blokach tematycznych ujęliśmy najbardziej niestandardowe
rozwiązania, dopasowujące się do specyfiki reklamowanych produktów.
Różnorodne kanały przekazu oraz niejednolite formy prezentacji pozwalają na
dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Oddaj swój produkt w ręce ekspertów
i ciesz się sukcesem.

REKLAMA NA PORTALU

Wybierz najlepszą dla siebie formę promocji:


recenzja produktu;



artykuł sponsorowany;



obszerne sprawozdanie z przedsięwzięcia;



sponsorowany Patronat Medialny;



reklama w „Magazynie Kryminalistycznym” – tekst reklamowy charakteryzujący firmę lub jej produkt,
mający formę notki prasowej do 1000 znaków;



propagowanie przedsięwzięcia/produktu na portalach społecznościowych;



informacje o produkcie/przedsięwzięciu w formie banera lub krótkiej notki w newsletterze serwisu;



wpis do kalendarza wydarzeń serwisu wraz z pełnym opisem przedsięwzięcia;



banery reklamowe:

baner poziomy pod sliderem: graficzny element reklamowy
o wymiarach 1160x150px, umieszczany w górnej części strony pod
sliderem. Kliknięcie w baner powoduje automatyczne przejście do
reklamowanego serwisu lub strony na portalu, która przedstawia
szczegóły reklamowanego produktu, usługi lub firmy;

mały baner: baner pionowy o wielkości 277x566px, który ukazuje się w
prawej części odwiedzanej strony. Skyscraper zwraca uwagę odbiorcy
ze względu na dynamiczną formę graficzną. Jest on wykonany w
technologii flash/html5. Może zawierać elementy interakcji z
użytkownikiem. Kliknięcie na baner spowoduje przejście do
reklamowanego serwisu lub strony na portalu, która przedstawia
szczegóły reklamowanego produktu, usługi lub firmy;

minibaner: to jedna z najmniejszych form reklamy w portalu – ma
wielkość 355x185px. Jednak doskonałe umiejscowienie banera (prawa
część strony każdego wydarzenia) powoduje, że jest on najlepszą formą
promocji Twojego wydarzenia;

ORGANIZACJA KONKURSÓW

Odrobina rywalizacji i adrenaliny oraz radość z wygranej to emocje wysoce pożądane. Naszym celem jest
zatem wywołanie tych uczuć u odbiorców i powiązanie ich z promowanymi inicjatywami i produktami.
Konkursy internetowe wzbudzają zaangażowanie klientów oraz wzmacniają ich więź z marką, co powoduje
wzrost wyników sprzedaży. Wykorzystaj potencjał interakcji z klientem.
Realizujemy wszystkie rodzaje konkursów internetowych. Dbamy o pełną obsługę procesu konkursowego:
nasz zespół ekspertów zaproponuje projekt graficzny, copywriter stworzy tekst, a specjalista ds. prawnych
opracuje regulamin konkursu. Wybierzemy odpowiednie nagrody i uhonorujemy zwycięzców.
Zapewniamy także pełne wdrożenie informatyczne – w tym hosting i pomoc techniczną podczas realizacji
zadania. Po zakończeniu konkursu podsumowujemy wyniki podjętych działań, opatrując je odpowiednimi
statystykami.
Zorganizuj konkurs online! Zobacz, co możesz zyskać:


nawiązanie bezpośredniej relacji z klientem;



zwiększenie rozpoznawalności marki;



powiększenie bazy zaangażowanych użytkowników;



aktywność firmy w mediach społecznościowych.

KONFERENCJE NAUKOWE

Reklama, przenikając wszystkie sfery życia społecznego i wykorzystując różne kanały komunikacji, nie ominęła
także świata nauki. Możesz to wykorzstać, zyskując jednocześnie szlachetne miano mecenasa nauk
kryminalistycznych. Wesprzyj realizowane przez nas projekty i pozwól naszym ekspertom na budowanie
pozytywnego wizerunku Twojej działalności.

Wybierz najlepszą dla siebie formę współpracy:
I Sponsor konferencji naukowej organizowanej przez SIK - oferujemy:


logo sponsora we wszystkich papierowych i elektronicznych materiałach informacyjnych związanych
z konferencją;



20-minutową prezentację sponsora podczas konferencji;



materiały promocyjne sponsora w wydanych drukiem zbiorach konferencyjnych oraz na płycie
CD/nośniku USB z materiałami konferencyjnymi;



logo i materiały promocyjne sponsora widoczne przez sześć miesięcy na stronie internetowej konferencji
oraz organizatora (www.kryminalstyka.org.pl);



prezentację multimedialną firmy sponsora (filmy, prezentacje, pokaz slajdów itp.) podczas przerw
konferencyjnych;



baner reklamowy sponsora na sali konferencyjnej;



dystrybucja materiałów promocyjnych sponsora wśród uczestników konferencji;



stoisko prezentujące pełną ofertę firmy sponsora;



informacja o sponsorze we wszystkich materiałach rozsyłanych pocztą elektroniczną;



oficjalne podziękowania dla sponsora podczas inauguracji i zakończenia konferencji.

II Partner konferencji naukowej organizowanej przez SIK – oferujemy:


logo partnera we wszystkich papierowych i elektronicznych materiałach informacyjnych związanych
z konferencją;



10-minutową prezentację w trakcie konferencji;



reklamę partnera w materiałach konferencyjnych wydanych drukiem (jedna strona w kolorze, format A4);



materiały promocyjne partnera zamieszczone na płycie CD/nośniku USB z materiałami konferencyjnymi;



logo i materiały promocyjne partnera widoczne przez trzy miesięce na stronie internetowej konferencji
i organizatora (www.kryminalistyka.org.pl);



baner reklamowy na sali konferencyjnej;



dystrybucję materiałów promocyjnych partnera wśród uczestników konferencji;



oficjalne podziękowania dla partnera podczas inauguracji i zakończenia konferencji.

KONFERENCJE NAUKOWE

III Sponsor materiałów konferencyjnych – oferujemy:


logo sponsora na pierwszej stronie okładki materiałów konferencyjnych;



logo sponsora na płytach CD/nośnikach USB z materiałami konferencyjnymi;



reklamę sponsora w materiałach konferencyjnych wydanych drukiem (dwie strony w kolorze, format A4);



materiały promocyjne sponsora zamieszczone na płycie CD/nośniku USB z materiałami konferencyjnymi;



logo i materiały promocyjne sponsora widoczne przez miesiąc na stronie internetowej konferencji
i organizatora (www.kryminalstyka.org.pl).

IV Pozostałe możliwe formy reklamy:


15-minutowa prezentacja multimedialna;



stoisko reklamowe;



reklama na stronach internetowych;



reklama w materiałach konferencyjnych (drukowanych oraz na płycie CD/nośniku USB);



pakiet reklamowy;



baner reklamowy.

www.kryminalistyka.org.pl/kontakt

oficjalny serwis popularyzujący
wiedzę i praktykę kryminalistyczną
Zapraszamy
do kontaktu i współpracy

