OFERTA DLA PRODUCEN TOW NAGLOSNIENIA
Sound4Pro.com to porównywarka profesjonalnego sprzętu
nagłośnieniowego z funkcją bazy produktów. Rozbudowana
baza produktów, pozwala na bezpośrednie porównanie podstawowych parametrów nagłośnienia 2 lub 3 produktów jednocześnie.
W ten sposób użytkownik może dokonać podstawowe selekcji
produktów bez przeglądania kilkunastu lub kilkudziesięciu stron
internetowych i katalogów.

FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU

PORÓWNYWARKA

Porównywarka systemów nagłośnieniowych według podstawowych parametrów

KATALOG PRODUKTÓW

Katalog produktów nagłośnieniowych z
możliwością filtrowania po parametrach

GDZIE TWÓJ PRODUKT SPOTYKA KLIENTA
Proces podejmowania decyzji o zakupie dowolnego produktu zawsze przebiega w zbliżony sposób
i zawiera 5 kroków, które musi przebyć potencjalny klient od jego rozpoczęcia do jego zakończenia.
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Na początku poszukiwania nowego nagłośnienia trzeba jak najdokładnie określić swoje potrzeby
aby móc zacząć poszukiwania właściwego systemu. Wychodząc od potencjalnej aplikacji przechodząc przez parametry na lubianych i zaufanych markach kończąc.
Uzbrojony w tego rodzaju wiedzę, potencjalny nabywca może przejść do etapu analizy rynku i
porównania dostępnych produktów aby zawęzić grupę systemów, które mogą spełnić wymagania
osoby zainteresowanej. Jeżeli zależy nam na tym aby osoba poszukująca dla siebie nowego systemu
nagłośnieniowego miała szansę przyjrzeć się naszym produktom, bardzo ważne jest to aby trafić z
produktem do osób zainteresowanych danym segmentem. Tutaj właśnie z pomocą może przyjść
nasz serwis.

Celem promocji i pozycjonowania produktów jest zdobycie uwagi klienta na etapie 02 i 03. To
wtedy wybierani są „finaliści” procesu selekcji nagłośnienia, którzy mają szansę na zakup. Jeżeli uważasz, że Twój produkt jest lepszy niż konkurencja w swoim segmencie, możesz to sprawdzić!
Uzyskanie statusu produktu sponsorowanego sprawia, że porównanie produktów, które należą do tej
samej kategorii co Twój produkt, możesz pojawić się w tym porównaniu. Użytkownik będzie mógł
porównać wybrane produkty nie tylko między sobą ale również z Twoim produktem!
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W ten sposób użytkownik przegląda tylko produkty z segmentu, który go interesuje a sama promocja nie jest uciążliwa i nachalna. Dodatkowo masz pewność, że Twój produkt pojawia się dokładnie tam gdzie powinien!

CO OFERUJEMY
STATUS PRODUKTU SPONSOROWANEGO
Status sponsorowany oznacze, że Twój produkt będzie pojawiał się w przypadku
gdy użytkownicy naszego portalu będą porównywać ze sobą produkty, które
należą do tej samej kategorii (np.: Pełnopasmowa 12”, Aktywna 12”). Dzięku temu,
Twój produkt trafia dokładnie tam gdzie powinien!

RAPORT Z PORÓWNAŃ I WYSZUKIWAŃ
Raport pozwoli Ci poznać trendy jakie towarzyszą poszukiwaniom
systemów nagłośnieniowych. Dzięki temu, będziesz mógł dokładniej opracować swoją strategię promocyjną oraz wybrać najbardziej popularne segmenty rynku oraz najlepsze okresy do promocji.

LINK DO SKLEPU INTERNETOWEGO
Jeżeli zdecydujesz się na umieszczenie przy produkcie bezpośredniego linku do Twojego sklepu internetowego dodatkowo zwiekszasz swoją szansę na sprzedaż produktu.

Koszt współpracy zależny jest od wybranego pakietu oraz okresu trwania promocji.
Skontaktuj się z nami a z przyjemnością przygotujemy dla Ciebie atrakcyjną ofertę współpracy:

COOPERATION@SOUND4PRO.COM
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