
Wykorzystaj technologię 
i bądź bliżej klientów.



INNOWACJA: KAMPANIE SUPERGEO

W miejscach oznaczonych przez GPS 
z dokładnością do 20m.

Emisje do osób przebywających 
w określonych budynkach i sklepach.

Jak to działa? 
Emisje Tu i Teraz.

Powiedz nam, gdzie są Twoi potencjalni klienci. 
My sprawdzimy, ilu ich jest.



BĄDŹ BLIŻEJ SPRZEDAŻY 
– TAM, GDZIE DOCHODZI DO TRANSAKCJI

• Tylko w miejscach, w których są Twoje produkty.
• Promocje sprzedaży, w zasięgu ręki odbiorców.
• Korzyści produktu – zamiast promocji cenowych.

Teraz możesz 
precyzyjnie 
komunikować.

A także zaproszenia do Twojego sklepu/salonu 
klientom konkurencji! 

Zajrzyj na dział 
RTV/AGD!

Tylko dziś! 
2 produkty w cenie 1

2:1



PRODUKT:
Krem z filtrem przeciwsłonecznym.

ODBIORCY:
Osoby na zakupach w Sieci sklepów 
i drogerii w Poznaniu.

KOMUNIKAT:
Informacja o nowym produkcie 
z zachętą do wypróbowania.

FORMA:
Reklamy na stronach www 
w telefonie odbiorcy.

Miejsce 
na Twoją 
reklamę.

SuperGeo 
w sieci sklepów.



PRODUKT:
Nowe apartamenty o wysokim standardzie.

ODBIORCY:
Klienci salonów samochodowych premium, 
klienci biur sprzedaży konkurencji, 
lokatorzy budynku Złota 44.

KOMUNIKAT:
Zaproszenie do odwiedzenia biura 
sprzedażu i kontaktu.

FORMA:
Reklamy na stronach www 
w telefonie odbiorcy.

KONKRETNE
MARKI

WYBRANE
BUDYNKI

BIURA
KONKURENCJI

SuperGeo 
– odbiorcy VIP

Twoja
reklama.



GEOTRAPPING - ZOSTAŃ DŁUŻEJ 
Z ODWIEDZAJĄCYMI PUNKT SPRZEDAŻY.

Emisje do osób, które były w określonym 
punkcie sprzedaży.

Komunikujemy się z nimi reklamą w telefonach, 
aplikacjach mobilnych oraz na komputerach 
stacjonarnych.

Jak to działa?

Osoby, które odwiedziły punkt sprzedaży, staną 
się odbiorcami intensywnej i wielopłaszczyznowej 
komunikacji marki w Internecie.



• Twoja dystrybucja jest zbyt selektywna by myśleć o szerokiej kampanii mediowej.

• Zależy Ci na powiązaniu inwestycji w komunikację ze wsparciem sprzedaży.

• Dążysz do maksymalnego wykorzystania możliwości technologii by podnieść 
rentowność wydatków reklamowych.

Jeżeli

NAPISZ DO NAS! 
SPRAWDZIMY ILE OSÓB ODWIEDZA INTERESUJĄCE CIĘ MIEJSCA.



501 233 656
t.murawski@sde.pl

503 333 177
m.rozalicz@sde.pl
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