
MATCOMP s.r.o.MATCOMP s.r.o.

www.matesova.czwww.matesova.cz

Adresa: A. Kratochvíla 3, 67401 Tøebíè

Tel.: +420 777 925 425, +420 777 671 744
E-mail: matesova@matesova.cz

Co Vám CD Promìna pøinese?

CD Promìna

Dovolujeme si Vám touto cestou nabídnout nový produkt, který pomùže zvýšit prestiž Vaší firmy 
a zároveò získat nové klienty.
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Blíží se sezóna spoleèenských událostí. Vaši klienti touží po 
zmìnì image, chtìjí být krásní a okouzlující.

Vy jim kromì elegantního úèesu èi líèení mùžete 
navíc nabídnout CD se zdokumentováním jejich 
„promìny“ - CD Promìna.

Zákaznice tak získá na celou promìnu památku, v 
mnoha pøípadech bude ochotna si za tuto 
nadstandardní službu pøiplatit.

CD Promìna se také mùže stát zajímavým dárkem 
pod stromeèek.

Buïte výjimeèní - nabídnìte svým zákazníkùm 
tip na originální vánoèní dárek!

Nejefektivnìjší formou reklamy je doporuèení 
od spokojeného zákazníka. 

Ukázka, jak mùže 
CD Promìna vypadat

Sebedokonalejší úèes ani líèení 
nevydrží vìènì. Na CD Promìna 
však budou výsledky Vaší práce 
zaznamenány jednou provždy.

A spokojená klientka se ráda 
pochlubí svým kamarádkám s touto 
originální a stylovou novinkou.

Každé CD má svùj specifický grafický design dle Vaší 
firmy (Corporate Identity), tj. obsahuje Vaše logo, slogan, 
odkaz na Vaše WWW stránky a podobnì. 

Kamarádky Vaší zákaznice tak uvidí nejen prùbìh celé 
promìny (tedy konkrétní ukázku Vaší práce), ale i kdo 
tuto kvalitní práci provedl. A jistì zatouží vyzkoušet Vaše 
služby osobnì.

Jinými slovy - 

.

Vaše zákaznice Vám v podstatì 
platí za to, že Vám zajiš�uje nejúèinnìjší formu 
reklamy - osobní doporuèení
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Jak to celé funguje?

Nyní akce speciální vánoèní sleva. Kontaktujte nás.

CD Promìna Vám umožní pomocí na míru vytvoøeného programu prohlížet fotografie 
z promìny Vaší zákaznice.
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Nafotíte prùbìh 
promìny Vaší 

zákaznice.

Tyto fotografie 
nakopírujete do 

urèené složky.

Vypálíte CD.

Pøedáte 
zákaznici 
- od tohoto 
okamžiku 
Vám 
mùže zaèít 
dìlat reklamu.

Dále lze na CD zaèlenit i další prvky, které ještì více zvýší jeho 
atraktivitu, a tudíž se k nìmu budou klienti èastìji vracet. Napøíklad: 

l Zábavné hry, do kterých je vhodným zpùsobem 
zakomponován grafický design Vaší firmy vèetnì loga, což vede k 
tomu, že klient si bìhem hry název Vaší spoleènosti snáze 
zapamatuje.

l 3D animace (napø. Vašeho loga), které budou opìt nìjakou 
zajímavou formou posilovat image Vaší firmy.

Na CD Promìna je 
samozøejmì možno 
pøidat i další informace 
o Vašich službách, 
které se zobrazí poté, 
co prezentace promìny 
Vaší zákaznice skonèí.
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