
TWOJE MEDIUM REKLAMOWE

Czy wiesz, że Internet jest już głównym medium wykorzystywanym w prowadzeniu
biznesu w Horeca?
Czy wiesz, że 87% szefów kuchni korzysta z Internetu?
Czy wiesz, że Gastrona.pl to najbardziej poczytny portal w branży?
Czy wiesz, że w lutym 2009 portal Gastrona.pl odwiedziło 49.750* osób z branży? 
Czy chcesz efektywnie docierać do osób podejmujących decyzje zakupowe?

Pełne wyniki badań do pobrania:
http://ABM_badania.gastrona.pl/2008.11.05_ABM_Gastrona.pl_Raport_z_badania.pdf 

Gastrona.pl to skuteczne dotarcie z informacjami handlowymi do osób decyzyjnych

    Publikacje Felietonów sponsorowanych 
    Bezpłatne pozycjonowanie Felietonów reklamowych w Google.pl 
    Publikacje Bannerów reklamowych
    E-mailing do największej w Polsce bazy branżowych osób decyzyjnych - zgoda 13.256 osób**     E-mailing do największej w Polsce bazy branżowych osób decyzyjnych - zgoda 13.256 osób** 
    Prezentacje Wizerunkowe w Katalogu Firm 
    Prezentacje Produktowe w Katalogu Produktów

Zobacz cenniki: www.cennik.gastrona.pl  
Kontakt: biuro@gastrona.pl - tel. 048 / 362 91 71 

*    oficjalne badanie Internetu - Gemius.pl - luty 2009
**   stan na 22 marca 2009



WSPARCIE  SPRZEDAŻY na rynku Horeca i Fastfood

Chciałbyś podnieść skuteczność Twoich handlowców?
Chcesz zwiększyć numerykę na rynku Horeca?
Planujesz akcję aktywizacji sprzedaży?
Wprowadzasz nowy produkt na rynek Horeca?
Myślisz o skutecznej telesprzedaży?
Chcesz dotrzeć do osób decyzyjnych?

Do Twojej dyspozycji w ramach HorecaDirect oddajemy:

    Naszą bazę danych:
    - 30.000 lokali gastronomicznych, 
    - ponad 10.000 obiektów noclegowych
    Kontakty do osób decyzyjnych
    Doświadczone, profesjonalne konsultantki 
    Wirtualny Kalendarz do zarządzania spotkaniami z Przedstawicielami Handlowymi     Wirtualny Kalendarz do zarządzania spotkaniami z Przedstawicielami Handlowymi 
    Unikatową metodologię identyfikacji popytu i zarządzania pipeline

Wypróbuj nas! 

    Q - gwarancja
    Potwierdzona skuteczność

Pobierz informacje: www.horecadirect.pl/oferta
Kontakt: slawomir.grzyb@gastrona.pl - tel. 0 502 392 206



Kontakt: slawomir.grzyb@gastrona.pl - tel. 0 502 392 206

FILMY PROMOCYJNE I EDUKACYJNE dla Horeca

Czy chcesz się pokazać na              ?
Czy chcesz emitować swoje filmy w internetowej, telewizji gastronomicznej                      ?
Czy chcesz się pokazać w pierwszej polskiej telewizji internetowej o gotowaniu                  ? 
Czy szukasz metod obniżenia kosztów tradycyjnych szkoleń?
Chciałbyś stworzyć nowoczesne i atrakcyjne materiały szkoleniowe?
Czy chcesz na swojej stronie www emitować własne materiały filmowe?
Czy Czy Twój handlowiec ma już Ofertę na DVD?
Czy chcesz nakręcić film o zastosowaniu Twoich produktów?
Czy chcesz pokazać sposób obsługi Twoich urządzeń?

to profesjonalnie studio nagrań i montażu filmów w technologii HDV
to najwyższej jakości sprzęt filmowy: Sony, Canon, Sennheiser, Audiotechnika,
Behringer, Manfrotto, Panavision, Slidecam
to kompleksowa obsługa od scenariusza do postprodukcji
to własny serwer streamingowy umożliwiający emisję w Internecie
to rewolucyjnie niskie ceny w porównaniu do filmu analogowego
to własna, unikatoto własna, unikatowa platforma emisyjna Click & Play TM

Naszymi klientami są m. in.:



Kontakt: slawomir.grzyb@gastrona.pl - tel. 0 502 392 206

Przyłącz się do Wielkiej Koalicji Lojalnościowej Horeca Profit!
Dołącz do: 

Zobacz jak działa Koalicja: www.horecaprofit.pl/
Pobierz informacje dla nowych Koalicjantów: www.horecaprofit.pl/oferta/

Lubisz lojalnych Klientów?
Chcesz wydawać niewiele na lojalność Twoich Klientów?
Chcesz przeciwdziałać podbieraniu Twoich Klientów przez Konkurentów?
Chcesz skorzystać ze sprawdzonych wzorów?

WIELKA KOALICJA LOJALNOŚCIOWA dla branży Horeca i Fastfood 



Wyciąg z Badania:  Popularność i korzystanie z portalu Gastrona.pl

Kontakt: slawomir.grzyb@gastrona.pl - tel. 0 502 392 206
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