Nowe czasy, nowe rozwiązania

eEpidemia koronawirusa przekierowała prawie całą gospodarkę na system home office, przez co także wiosenne
Spotkania Transportowe nie odbyły się w tradycyjnej formie. Jednak życie i biznes toczą się dalej, ale wymagają
nowego podejścia i wprowadzenia zmian, dostosowujących nas do nowej rzeczywistości.
Dlatego uruchamiamy Spotkania Transportowe w nowej, cyfrowej formie jako e-Spotkania Transportowe.

e-Spotkania Transportowe odbywają się na stronie Online.SpotkaniaTransportowe.pl
Na tej platformie będziemy zamieszczać najciekawsze i najważniejsze prezentacje, poradniki i wskazówki,
przygotowane przez ekspertów i partnerów Spotkań Transportowych. Dzięki nim przewoźnicy będą mogli bezpieczniej
i efektywniej prowadzić swoją działalność transportową w tej nowej, trudnej rzeczywistości.
Całość opieramy na jak najprostszych i jak najwygodniejszych rozwiązaniach. Podstawową i główną formą
przekazywania informacji będą materiały tekstowe, prezentacje interaktywne oraz materiały wideo, dostępne
w dowolnym momencie. Nasze obserwacje z ostatnich miesięcy wskazują, że przewoźnicy i transportowcy niechętnie
korzystają z prezentacji internetowych prowadzonych „na żywo”. Dlatego uruchamiamy formę, gdzie można
w dowolnym momencie sięgać do umieszczonych materiałów, bez konieczności przebywania przy komputerze
w określonym dniu i godzinie. e-Spotkania Transportowe umożliwiają jednak również kontakt bezpośredni
z ekspertami. Pod każdą publikacją partnera będzie umieszczony formularz kontaktowy, dzięki któremu uczestnicy
mogą zadawać pytania ekspertom i partnerom. Korespondencja z ekspertem nie będzie widoczna dla innych. W miarę
zainteresowania mogą się odbywać również sesje dyskusyjne „live” z ekspertami wybranymi przez uczestników.

Dostępne rozwiązania i pakiety:
1. Pakiet Startowy
Każdy partner e-Spotkań Transportowych otrzymuje Pakiet Startowy zawierający:
| tytuł Partnera e-Spotkań Transportowych (logo na stronie)
| indywidualną podstronę Partnera, na której znajdzie się opis firmy / działalności (do 1 tys. znaków),
logo, dane kontaktowe, link do strony, skróty i linki do wszystkich wpisów i prezentacji danego partnera
Cena: 1000 zł netto

2. Publikacja partnera e-Spotkań Transportowych
Strona e-Spotkań Transportowych ma schemat bloga, na którym pojawiają się kolejne publikacje (wpisy)
partnerów i ekspertów. Nowa publikacja automatycznie ukazuje się na górze strony głównej. Starsze publikacje
pozostają zawsze dostępne na dalszych podstronach. Wszystkie publikacje są otagowane słowami kluczowymi
oraz kategoriami, dzięki którym użytkownicy mogą przeglądać wszystkie informacje lub wybierać interesujące
ich zagadnienia. Publikacje Partnera są również widoczne na jego podstronie partnerskiej.
Pojedyncza publikacja to dowolny materiał informacyjny, który może zawierać:
| tekst do 8 tys. znaków i dodatkowe grafiki
| dodatki multimedialne (prezentacje, PDFy)
| materiał wideo do 20 minut
Wszystkie materiały multimedialne mogą zostać uzupełnione o oznaczenie Spotkań Transportowych
(logo, kilkusekundowa czołówka itp.).
Publikacja wpisów możliwa jest tylko dla Partnerów Spotkań Transportowych po wykupieniu pakietu startowego.
Pierwszy wpis: 750 zł netto | Kolejne wpisy: 500 zł netto
Pod każdą publikacją partnera będzie umieszczony formularz kontaktowy, dzięki któremu uczestnicy mogą
zadawać pytania ekspertom i partnerom.
Publikacja może być edytowana i uzupełniana o dodatkowe informacje w ramach danego tematu, np. odpowiedzi
na najczęstsze pytania, informacje aktualizujące treść itp. Edycja starszej publikacji nie powoduje jej ponownego
wyświetlenia na stronie głównej.

3. Newsletter
Po ukazaniu się kilku nowych publikacji na stronie e-Spotkań do uczestników rozsyłany jest newsletter informujący
o nowościach, czyli przedstawiający nowe publikacje (tytuł, logo/grafikę, krótkie streszczenie informacji).
Newsletter będzie wysyłany do kilkanastu tysięcy adresów e-mailowych z naszych baz danych (nowo rejestrowani
uczestnicy, jak również uczestnicy wcześniejszych edycji Spotkań Transportowych oraz odbiorcy naszych
newsletterów branżowych)
Najciekawsze wpisy będziemy również promować poprzez media społecznościowe,
w szczególności Facebook (profile własne, grupy dyskusyjne itp)
Na stronie e-Spotkań Transportowych dostępne są również dodatkowe formy promocji,
np. bannery internetowe rotacyjne max 1:4
1000 × 150 pix – 1500 zł 750 × 200 pix – 1250 zł
750 × 100 pix – 1000 zł 250 × 250 pix – 500 zł

Zapraszamy do kontaktu
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