Germania investește!
Împreună cu tine?
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Obține Jackpot-ul!

2013
! 52 Mrd.
Germania este pe val!

Prețurile în Germania sunt stabile.

Companiile au înregistrat rezultate pozitive în 2013.

Managerii se așteaptă ca mediul economic să rămână benefic.
Investițiile străine importante continuă să crească.

Germania investește! împreună cu tine?!
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Puterea economic! în Germania

Puterea economică în Germania este
distribuită inegal și în continuă
mișcare.
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•

Statele federale Renania de Nord - Westfalia și
Bavaria îșî apară titlul de cele mai puternice locații.

•

Bavaria și Brandenburg sunt statele cu cea mai puternică
dinamică.

•

Dezvoltarea economica a statelor din estul
Germaniei sunt caracterizate în continuare de un
momentum ridicat. Astfel ele se clasează pe primele
locuri în ceea ce privește dinamica dezvoltării
economice.

•

„Autoland“-ul Saxonia inferioară reprezintă statul
cu cel mai mare momentum din vestul Germaniei.

•

Pentru prima dată statele estice Saxonia și Turingia
au depășit statul Bremen din vestul Germaniei în ceea ce
privește dezvoltarea economică.
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* In mld. Euro; conform 2012
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Quelle: Bundesländerranking - IW Consult GmbH

Puterea de cump!rare "i structura economic!

Puterea de cumpărare și
structura economică sunt
distribuite inegal în
Germania
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Sursa: Bundesagentur für Arbeit; IW Consult GmbH
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Grupurile țint! pe regiuni
Puterea economică și
puterea de cumpărare
variază în funcție de regiuni !
Standort 38
Auflage: 10000 Exemplare
Anzeigenpreis 1/1 4c: ! 2940,TKP bei RWF 3:

•

Prin urmare, promovarea în revistele
economice regionale este utilă.

•

De asemenea ținând cont de grupurile
țintă din diferite regiuni

•

125 de publicații economice regionale

•

Flux: 4 millioane exemplare

Hessische Wirtschaft

•

Preț mediu: ca. ! 6.400,- 1/1 4c

Auflage: 15635 Exemplare
Anzeigenpreis 1/1 4c: ! 3190,TKP bei RWF 3:

•

Manageri, directori

•

Atenție la relevanța regională

•

Impact promoțional ridicat și arie de
aplicare extinsă

•

Preț absolut și preț relativ avantajos

Wirtschaftsjournal Sachsen
Auflage: 12500 Exemplare
Anzeigenpreis 1/1 4c: ! 3490,TKP bei RWF 3:

econo - Wirtschaftsmagazin für
Baden-Württemberg
Auflage: 18000 Exemplare
Anzeigenpreis 1/1 4c: ! 4450,TKP bei RWF 3:

as of January 2014
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Examplu: Campania de promovare „Invest in...“
Produs: promovarea unei regiuni economice
Canal:

reviste de afaceri naționale și regionale

Campanie
natională

1/1 4c

Ediție

preț/1000
contacte

WiWo

27.700,-"!

164.179

34,- !

MaMag

27.406,- !

103.821

55,- !

- fără focus regional
- aplicabilitate extinsă , relevanță mică
- costuri nete ridicate pe publicații

econo R-N

3.150,- !

17.500

35,- !

✓

business today

2.190,- !

14.000

31,-"!

campanie adbx

focus regional posibil
✓ aplicabilitate extinsă, relevanță înaltă
✓ costuri nete scazute pe publicație

- pricelist; reach was averaged with the factor 5

.... atingeți piața țintă în mod eficient !
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Efectul Google în print

Google domină portalele web de promovare.
Motivul: Google realizează promovarea ținând cont de relevanța ei și
nu de trafic!
Este valabil și în print!
Pentru a-ți atinge scopul campaniei de promovare în cel mai eficient și
convenabil mod, este importantă utilizarea publicațiilor regionale și
locale. Publicațiile care se adresează direct grupului țintă conduc la
rezultate favorabile..
Atingeți scopul promoțional cu adbrixx. Relevanță în print!
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Ce se întelege prin „Localizing & Targeting in Print“?
Raza de acțiune relevantă cu regiunile și grupurile țintă
•
•
•

Grupuri de publicații mici și foarte mici

•
•

O combinație de publicații mici regionale

Mix ideal de diverse publicații
Adaptare perfectă la grupul tău țintă

Flux ridicat, scopuri diversificate, costuri
mici și cheltuieli inutile minime
Localizarea suportului de evenimente, a
structurilor din branșă și a elementelor de
de Geo-Marketing
Targeting pentru a ajunge la grupurile
țintă

Este totul inclus! Combinația dintre un număr
divers de publicații și o prezență web evidentă
conduc la obținerea unui succes garantat.
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adbrixx ofer! ...
... editori organizați în peste 100 de categorii doar un singur click pentru a-ți atinge grupul țintă.

Hörer

Designer

Sănatate

Barbați

Adolescenți
Gärtner

Kölner

Sozialschwache

Manager

Kulturfans

Angajati

Esoteriker

Ruderer

Makler

Doctori
Terapeuti

Azubi

Mannheimer
Bastler

Alumni
Russen

Gamer

Trainer

ExPats

Familie
Natură

Berliner

Mediziner

Naturfreunde

entry-level

Tineri profesionisti

Filme&Muzică

Sportivi
Pfleger
Hamburger

Pfadfinder

Feuerwehrmänner

Eveniment
Wissensdurstige

Veranstalter

Sozialarbeiter

Turism

Münchner

Organizatori

Fans

Angajatori

Companii

Tennisspieler

Autoren

Kinder

Ärzte

Orașe

Umweltschützer
Juristen

Liceeni

Studenți

Musiker

Hockeyspieler

Patienten

Femei

Pedagogi

Reisende

Profesionisti

Künstler

Fashionistas

Stuttgarter

Einwanderer

Modellbauer
Angler

Turisti

Lesben

Besserverdiener

Elevi

Grupuri țintă

Ökologen

Lifestyler

Models

Proprietari

Gastronomen

Köche

Hobby
Psychologen

Investitori

Tänzer

Aufsteiger

Reiter

Eltern

Auto

Freiburger

Genießer

Sport

Homöopathen

Bicicliști

Politică

Tierbesitzer

Vereinsmitglieder

Fotografen

Absolvenți

Șoferi

Științe

Hannoveraner

Artă & Cultură

Körperbewusste

* brixx = combinație dinamică = campanii structurate
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adbrixx - Succes real în contactarea potențialilor
clienților !

Piața
• „Combinații“ dezvoltate
• Profiluri media dezvoltate
• Campanii promoționale active
• Căutarea activă a publicațiilor

Tehnologie

adbrixx

adiționale

• Oferă un serviciu premium în

• Web-based, fără instalări locale
• Dezvoltare tehnologică
• Filtre, precum și alte insrumente

de geo-marketing după cod poștal

• Date mereu actualizate
• Acces 24/7

dezvoltarea campaniilor publicitare

Administrație

.... contact cu potențialii clienți datorită
progresului tehnologic
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•Supervizarea partenerilor
• O comandă-o factură
• Colectarea taxelor

simplific!-ți publicitatea

•

Veți descoperi publicații relevante pentru grupul dumneavoastră țintă
presortate in combinații

•

Aveți acces deplin la proictul dumneavoastră - începând cu planificarea,
până la aspectele financiare și în cele din urmă la finalizarea publicației.

•

Deși plata se face în avans, siguranța este de partea dumneavoastră Plata editurii se realizează numai după livrarea copiei finale și a
inspecției amănunțite de către adbrixx.

•

Puteti participa cu propriul dumneavoastră know-how la procesul de
planificare și să dobândiți noi cunoștințe.

•

Fără costuri adiționale
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Fără
costuri pentru
agenții de
publicitate

adbrixx Premium-Service

adbrixx Premium-Service cuprinde următoarele:

•

Consultanță în planificarea campaniei publicitare

•

Selectarea și compilarea publicațiilor

•

Negocierea prețurilor în mod individual

•

Organizarea și implementarea campaniei

•
•

Facturarea campaniei

•

O comandă - o factură

Gestionarea taxelor de publicitate până la livrarea copiei finale

abdrixx Premium-Service este convenabil și ajută la implementarea
unei campanii publicitare de succes!
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Loredana Barbu
T: 0049-89-129985-14
loredana.barbu@adbrixx.com
www.adbrixx.com
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