Mediální prezentace
v rámci soutěže

Hvězda
3D reklamy 2017

Mediální kampaň soutěže bude
realizována po dobu jednoho kalendářního
roku (červen 2017 - červen 2018).
Prezentace soutěžních prací i soutěžících
společností probíhá v těchto formách
Medializace prostřednictvím odborných médií:
 
v článcích a tiskových informacích,
 
formou galerie s prezentací a fotografiemi vítězných
exponátů a dalších zajímavých prací soutěže.
POPAI CE spolupracuje v rámci medializace projektu
s těmito odbornými médii:
Marketing &Media, Zboží & Prodej, MarketingSalesMedia,
Tovar &Predaj, Brands &Stories, mistoprodeje.cz,
mediaguru.cz, MMportal.cz, In-store Slovakia,
Slovenský Veber, Strategie, Marketingové noviny,
Marketing Journal, Retail Info Plus, Sign Invention a s dalšími.
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Katalog soutěže v elektronické i tištěné formě
Katalog s podrobným představením exponátů a soutěžících firem:
 
bude distribuován v tištěné formě zástupcům odborné veřejnosti
v průběhu konání mezinárodní akce POPAI DAY 2017 i na dalších
akcích POPAI CE,
 
bude umístěn na webových stránkách POPAI CE a na webových
stránkách soutěže Hvězda 3D reklamy,
 
odkazy na katalog budou zveřejňovány v newsletterech
POPAI CE, které jsou rozesílány na databázi kontaktů odborné
veřejnosti.
Newslettery POPAI CE
Newsletter je jednou měsíčně rozesílán na databázi kontaktů
odborné veřejnosti v ČR a na Slovensku v celkovém rozsahu
9.000 adres (top a střední management dodavatelů a výrobců
značkových výrobků, zástupci maloobchodu, reklamních agentur,
průzkumových agentur, výrobci a dodavatelé POP materiálů,
propagačních předmětů, zástupci škol a médií).
Soutěžní expozice a slavnostní vyhlášení
soutěže Hvězda 3D reklamy
Výstava všech soutěžních prací bude umístěna
v rámci celodenního programu mezinárodní akce POPAI DAY 2017.
Akci celkem navštíví více jak 600 zástupců TOP
a středního managementu odborné veřejnosti.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne dne 23. 11. 2017
na gala večeru POPAI DAY v Kongresovém centru TOP HOTEL Praha,
Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov.
Výsledky soutěže budou zaslány
na celou databázi odborné veřejnosti.
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