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Rólunk

A PIXMAN lényege a kapcsolatteremtés és interaktivitás, 
egy kellemes és pozitív érzés keltése, mindez annak
érdekében, hogy az üzenet megragadja a célcsoport 
figyelmét, bárhol és bármikor. Legyen szó rendezvényről,
promóciós kampányról, bevásárlóközpontban, kiállításon,
vagy a köztereken, a figyelem megragadása és fenntartása
garantált.

A gerilla és a tapasztalati marketing előnyeit egyesítve
a szabadalmazott innovatív technológia alkalmazásával 
a PIXMAN a figyelmet felkeltve könnyedén juttatja el 
a cégek üzenetét a fogyasztókhoz, reakcióra késztetve
meghódítja,és elkötelezetté teszi őket.

A PIXMAN egy könnyedén hordható, mobil videó kijelzővel
rendelkező multimédiás reklám eszköz, amely az üzenetet
nagy felbontású monitoron, robusztus sztereó hangzással
kézbesíti. És ugyanakkor ennél mégis sokkal több...

A PIXMAN eszközeivel az üzenet mozgathatóvá válik, 
és a felhasznált multifunkciós, digitális technológiáknak
köszönhetően egy felejthetetlen, közvetlen és személyes
kommunikációs csatornát nyit a célcsoport felé.
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BRAND AMBASSADORS 

BUZZ MARKETING

COLLEGE MARKETING

ENTERTAINMENT MARKETING

EVENT MARKETING

EXPERIENTIAL MARKETING

FIELD MARKETING

GUERILLA MARKETING

MOBILE MARKETING 

ONE 2 ONE INTERACTION

PROMOTIONAL MARKETING

SPONSORSHIP ACTIVATION

STREET MARKETING

TRENDSETTER MARKETING

URBAN MARKETING

YOUTH MARKETING

Kompetenciák
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Amit kínálunk…

REKLÁMKERÜLŐK elérése

Dinamikus, EMLÉKEZETES megjelenés

Egyedi, INTERAKTÍV multimédiás eszközök

POZITÍV brand élmény

Médiazajból KIEMELKEDŐ indoor/outdoor jelenlét

Jól irányítható CÉLCSOPORTELÉRÉS

KÖLTSÉGHATÉKONY reklám

MÉRHETŐ teljesítmény

TETSZŐLEGES kampányidőszak

TESTRESZABHATÓ EXKLUZÍV végrehajtás

Magas KONTAKTUSSZÁM

Bizonyított hatás a MÁRKATUDATOSSÁGRA

Alkalmazkodás a HELYI SPECIALITÁSOKHOZ

Kreatív kampány kidolgozása

Projekt koordináció

Digitális tartalomfejlesztés PIXMAN-re

Multimédia, szoftver és webfejlesztés

Kreatív hirdetési anyagok gyártása

Helyszínkeresés és biztosítás

Hosstesek, promóterek biztosítása

Márkaképzés és tréning

Termék ill. szóróanyagok terjesztése

Gyártás: ruha, POS/POP, dekor, ajándék

Eseményarchiválás: fotó, videó, riportolás

Logisztika: szállítás, raktározás

Szolgáltatások
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Alkalmazások

▪ Bármilyen multimédia file lejátszása. (1-10 db. különböző videó image film)
A monitorokon, projektorokon megjelenő videó tartalmak, animációk, akár naponta cserélhetőek, frissíthetőek.

▪ Fénykép és videó rögzítés
A képek, videók elküldhetők brandingelve e-mailben, vagy letölthetőek pl. ügyfél weboldaláról, microsite-ról, 
vagy az adott helyszínen kivetíthető bármilyen felületen (plazma, projektor, stb.) 

▪ Adatbázis építés
Adatrögzítés igény szerint: név, e-mail cím, telefonszám, stb. 

▪ Online és offline web alkalmazások, regisztráció, weboldalak prezentálása
Web 2.0, közösségi oldalak, böngészés, chat, webáruház, IP telefon stb.

▪ Promóciós játék szoftverek futtatása 
Augmented Reality, kvízjátékok, flash játékok, karaoke és videó játékok, valamint Xbox, Wii, Psp alkalmazása 

▪ Információs kioszk funkció
Programok, információk, események és térképek bemutatása, stb.

▪ Bluetooth sending (üzenetcsomag küldése mobiltelefonokra 200 méteres körzetben)
Bluetooth üzenet csomag tartalom: fotó, videó, kupon, csengőhang, webcode, barcode, névjegy, naptárbejegyzés, stb. 

▪ Telekom szolgáltatások, mobiltelefonok, HDSPA, illetve mobil TV-s alkalmazások prezentálása 
Mobilinternet, szoftverek, digitális eszközök, mobilkészülékek bemutatása

▪ Sampling
Termék, kupon, szóróanyag terjesztés

...a lehetőségeknek csak a képzelet szab határt!
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Hol érhet el sikeres akciót velünk?

Nagy forgalmú területeken

Termék promóciós helyszíneken

Fesztiválokon, ünnepeken

Kiállítások területén

Kulturális és turisztikai helyszíneken

Beltéri, kültéri koncerteken

Bevásárlóközpontok területén

Irodaházak környezetében

Szórakozóhelyeken

Mozik, éttermek, strandok környezetében

Sporteseményeken

Road-Showkon

Üzlet és boltmegnyitókon 

Rendezvényeken 

Konferenciákon

Sétálóutcák területén

Iskolák, campusok környezetében

Hipermarketek környezetében

Metrók, aluljárók területén

Pályaudvarokon

Állami események alkalmával

Vásárok környezetében

Gerilla marketing akciók alkalmával

...
... BÁRHOL, 

ahol a célcsoport jelen van!
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Referenciák


