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Ofera clientilor cheia pentru acces direct la situl tau!
USB Flyer™ este cel mai nou gadget pe piata de advertising. Acesta include un stick USB (web key) detasabil 
care directioneaza automat utilizatorul catre situl tau, exact la pagina pe care iti doresti sa o vizualizeze: 
promotia curenta, prezentarea noului produs, catalogul online, sau orice alt link - o continuare electronica 
a informatiilor continute in brosura tiparita USB Flyer™.

Era printurilor nu s-a terminat. USB Flyer creste traficul print-to-web astfel incat reclama ta in reviste va deveni mai
eficienta. Fara linkuri de memorat sau de scris pe hartii ce se pierd. Odata ajuns online, clientul primeste mesajul tau 
in cel mai mic detaliu si - cel mai important pentru tine - comanda este doar la un click distanta.

Reclame
in 
reviste

Campanii
de
mailing

Directionand cititorii catre situl web, USB Flyer iti face campania de mailing mai eficienta din punct de vedere al 
vanzarilor. Odata ajuns pe site, informatia din pliant este bogata si oferita in detaliu, iar obiectiile pot fi demontate cu 
usurinta. In plus, pe web se pot face comenzi, asa incat   volumul vanzarilor creste simtitor.



Personalizare

Trafic & Vanzari

Promotii

Exclusivitate
Foloseste USB Flyer pentru a oferi clientilor accesul la o pagina care nu e accesibila decat in acest mod.

Branding & Integrare
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Catalog
electronic

Era cataloagelor clasice e pe sfarsite. Un USB Flyer Catalog electronic directioneaza instant clientii catre catalogul 
online, unde produsele, preturile, imaginile sunt permanent aduse la zi. Pentru o versiune mai usoara, mai ieftina si 
cu adevarat unica a catalogului tau, pe care clientii o vor aprecia in mod deosebit, te poti baza pe USB Flyer.

Beneficii

Poti aplica propriul tau design si propria forma carcasei stickului USB web key, astfel icat imaginea sa te reprezinte 
pe deplin.

Ghideaza un procent mai mare din clientii tai catre situl promotiei, prezentarea de produs, cupoane gratuite, lansare 
de film etc. Poti urmari in timp real cine si cand te-a accesat. Se imbunatateste semnificativ rata de raspuns a 
campaniilor promotionale si implicit eficienta banilor investiti in reclama.

Organizeaza promotii originale: desemneaza o cheie (web key) norocoasa sau stimuleaza clientii sa foloseasca cheia 
primita in a verifica saptamanal sau lunar pe site daca se afla pe lista castigatorilor.

Acest produs unic atrage mereu atentia. Printul si webul sunt interconectate, integrarea este realizata.



Info / Contact

Cotatiile de pret se realizeaza in 3 zile lucratoare de la primirea schitei grafice

 Mostra din fabrica se realizeaza in 10 zile lucratoare de la confirmarea graficii.

Livrarea comenzilor se face in 4 saptamani de la aprobarea mostrei.
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Pentru mai multe informatii
si cotatii de pret 
va rugam sa ne contactati.
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