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24/KA
KLIENT

BaSys SK, s.r.o.

POZADIE
PROJEKTU

Hlavnou oblasťou klienta je B2B a až v druhom rade sú koncový klienti.
Preto ho až tak veľmi nezaujíma predaj na vlastnom eshope, ale čo najviac
odberov od partnerov. Každý partner má svoje ceny a preto im nemôže
konkurovať na vlastnom eshope, ale čo najviac odberov od partnerov.
Podpora brandu a zvýšenie predajov od partnerov.

ZADANIE

vizuály na web (bannery, rozcestníky)
redizajn e-shopu
návrh marketingovej komunikácie
vizuály na marketingovú komunikáciu (podklady-obrázky je možné dodať)

VÝZVA

Klient by privítal stratégiu ako získavať nových zaujímavých partnerov a
zvýšiť u nich záujem o produkty ktoré klient predáva.

TYP
KAMPANE

Web portál, ktorý obsahuje maximum informácií o produktoch, možnosť
priameho nákupu, alebo sieť partnerov, ich adresy, ceny a preklik na ich
vlastné weby, kde môže zákazník nakúpiť.

CIELE
KAMPANE

Ak si chceš niečo kúpiť z tejto značky, tak jednoznačne cez nás.

HODNOTENIE
KAMPANE
FORMÁT
KAMPANE
CHARAKTERISTIKA
SPOLOČNOSTI

KONKURENCIA

Zvýšiť počet objednávok desaťnásobne.

Digital
Social media
Distribúcia predaj elektroniky. Začali sme pred vyše 25 rokmi ako
distributor exkluzívnych značiek Pioneer, Bose, Loewe. Momentálne
distribuujeme Pioneer, Bose, Pioneer DJ, Bose Professional, Behringer,
Beyerdynamic, Neutrik, Bugera, TC Elektronik..... Pracujeme na novom
portále (nevoláme to eshop), ktorého cieľom je poskytnúť maximum
informácií o produkte a možnosti jeho nákupu priamo u partnera.
BIS Audio, AV Integra, Thomann, Amazon, zahraničné stránky a šedý dovoz
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HLAVNÉ Produkty distribuujeme, preto k produktom zakúpeným cez nás alebo našu
BENEFITY sieť poskytujeme servis, všetky dostupné informácie. Naše produkty a
značky sú zväčša najvyššej kvality a jednotkami vo svojich triedach (napr.
Pioneer DJ, Pioneer Car audio, Bose, Bose Professional).
NEVÝHODY Nemáme zatiaľ centrálny sklad, máme sklad v Prahe a Budapešti, riešime
prekladnenie na Slovensku, ale tým pádom nevieme zaručiť dodanie do
druhého dňa, niekedy ani v rámci jedného týždňa.
CIEĽOVÁ V každej komodite je to úplne iné, naše hlavné komodity:
DJ (profesionálni, poloprofesionálni aj domáci DJs)
SKUPINA
PRO (profesionáli, hudobníci, zvukári, rentalové a ozvučovacie spol.)
home entertaitnment (muži aj ženy, široká veková skupina)
car (muži, majitelia áut, predajcovia áut, distribútori a dovozcovia vozidiel)
Čo si myslí cieľová skupina teraz?
CIEĽ
KOMUNIKÁCIE Nespoľahliví a pomalí.
Čo chceme aby si cieľová skupina myslela potom?
Spoľahliví a stojí za to si počkať.
KEY Sme distribútor tejto značky, preto vám poskytneme komplet informácie aj
MESSAGE servis!

DOVÔD
UVERIŤ

Top racionálne argumenty
Lebo sa to snažíme aj reálne plniť.
Top emocionálne argumenty
dôveryhodnosť, tradícia, kvalita

ODMENA Odmenou je kvalita produktov a veľké množstvo informácií o produktu,
A PRÍSĽUB sľubujeme zefektívniť rýchlosť dodania a komunikáciu.
OSOBNOSŤ Priateľský, ale úctivý. Náš zákazník je náš starý dobrý priateľ, ktorého si
A TÓN vážime.
OBMEDZENIA Vyvarujte sa sľubom s rýchlym dodaním.
A POVINNOSTI

Brief je vytvorený podľa vzoru ADMA

2/2

