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OOH organizuje
promo show
Wychodząc
naprzeciw
oczekiwaniom klientów i
rynku reklamy, OOH magazine poszerzył formułę tegorocznego Festiwalu Marketingu, Druku & Opakowań o
kolejne, wyjątkowe wydarzenie - road show dla branży
reklamowej.
Podczas cyklu spotkań w
Gdańsku, Poznaniu i Katowicach dostawcy branży reklamowej będą mieli okazję
spotkać się i porozmawiać ze
swoimi klientami w sprzyjającej atmosferze. Kameralny
nastrój sprzyja biznesowym
relacjom, a dostawcy będą
mieli okazję przedstawić bliżej najnowsze rozwiązania i
produkty. „Organizując już
szósty rok z rzędu Festiwal
Marketingu, Druku & Opakowań w Warszawie, zauważyliśmy, że wystawcy nie zawsze mają w planie wyjazd
na targi lub nie zakładają
tego w budżecie, podobnie
rzecz ma się z klientami.
Dlatego, dostarczamy im kolejne rozwiązanie do promocji i komunikacji z klientem.
Korzystając z opcji promo
show, to dostawcy odwiedzają swoich klientów w ich
lokalizacjach”, powiedziała
Monika Opałka z OOH magazine.
Spotkania odbywać się
będą w salach konferencyjnych sieci hoteli Novotel:
16 września w Gdańsku, 17
września w Poznaniu, 18
września w Katowicach.
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Pozostałe informacje oraz
formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie internetowej:
www.festiwalmarketingu.pl

System zamówień
Ies Polska
Największy
importer
odzieży Fruit Of The Loom
w Polsce – Ies Polska - dla
usprawnienia oraz automatyzacji obsługi zamówień,
umożliwił swoim Klientom
korzystanie z automatycznego i profesjonalnego systemu
zamówień.
Teraz, dzięki stronie internetowej www.odziezreklamowa.info, możemy wygodnie dokonywać zakupów
odzieży Fruit Of The Loom.
Nowe oblicze tej marki to
różnorodne fasony, sposoby
wykończenia i zróżnicowana kolorystyka. W sprzedaży
znajduje się cała gama produktów - od T-shirtów, poprzez koszulki polo, koszule,
polary i spodnie dresowe.
Klienci les Polska, jak
zawsze, mogą polegać na
sprawdzonej i młodej obsłudze, która wie jak profesjonalnie doradzić, jak
odpowiednio dobrać dany
produkt, by należycie spełnił
swoją funkcję, zarówno użytkową, jak i reklamową. Nabywcy otoczeni są rzetelną
opieką handlową - począwszy od pierwszego spotkania,
aż po realizację zamówienia
i dostarczenie towaru.
www.odziezreklamowa.info
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Spreadshirt z własną
kolekcją
Firma Spreadshirt może
pochwalić się swoim najnowszym dorobkiem - własną
marką! W kolekcji już teraz
znajdują się koszulki z długim rękawem, a niebawem
dołączą do nich również koszulki na ramiączkach.
Produkując, Spreadshirt
zwraca szczególną uwagę na
ekologię oraz etykę i ściśle
współpracuje z producentem
odzieży Switcher. Każdy produkt oznaczony jest tak zwanych kodem DNA, za pomocą którego, na stronie www.
respect-code.org
wszyscy
Klienci mogą śledzić cały
proces produkcyjny: od

uprawy bawełny po transport
produktu końcowego.
Koszulki Longsleeves z
własnej kolekcji Spreadshirt
są modnie uszyte i podkreślają figurę. Okrągłe wycięcie pod szyją w pełni reprezentuje styl Casual, a bogata
paleta kolorów zapewnia kolekcji uniwersalność.

Jak zapewnia właściciel
marki, materiał z którego
została wykonana kolekcja
idealnie sprawdzi się do znakowania techniką druku.
www.spreadshirt.pl

Portal Coats
Industrial
Coats, wiodący producent nici przemysłowych i
tekstyliów domowych, posiadający swe zakłady w ponad 70 krajach i zatrudniający 20 tysięcy pracowników
na sześciu kontynentach
udostępnił swoim Klientom
nowy portal Coats Industrial
- bazę cennych informacji i
wsparcia technologicznego.
Wyposażony w informacje o produktach, instrukcje
zastosowania,
przydatne
narzędzia, porady, szkolenia i informacje branżowe
może pomóc sprostać wielu
wyzwaniom
biznesowym
poprzez
wykorzystanie
wyjątkowej globalnej sieci
wsparcia producenta Coats.
Aby uzyskać dostęp do
szkoleń online oraz skorzystać z usług
i narzędzi proponowanych przez Coats, takich
jak program Seamworks do
kalkulowania zużycia nici,
technicznych porad, cieszących się uznaniem usług
Coats Colour Express i wielu
innych, wystarczy tylko zarejestrować się na nowym
portalu producenta.
www.coatsindustrial.com/pl

