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námět a scénář: Bon Media


kresba: Paul van croyp


Tak žádná sláva kolegové,
efektivita našich kampaní


stagnuje... co s tím?


pronájem lidí


uvádí







Když stávající statické
umístění reklamy není již tak


efektivní, chce to nějaké oživení, 
dynamiku...


fajn, napadá Tě něco?


Tak na lidi umístíme
reklamu a pošleme je 
všude tam, kam jsme se 


dosud nedostali...


díky,
takhle rychlé


a konstruktivní mají
porady být!


čas jsou
peníze, šéfe!


...už to hledám...
je to tady na


www.walkingboard.cz
jsou tu k dispozici lidé


s walking boardy!
jé, a oni svítí!







Také z čelního pohledu je reklama viditelná,


a to přímo nad hlavou promotéra.


Jedinečná
interaktivita
a variabilita.
Chodící promotér


s osvětlenými


reklamními plochami


oslovuje, odpovídá,


poskytuje letáčky,


vzorky nebo naviguje


k místu prodeje.


Promotér může být


oblečen v libovolném


reklamním oděvu


a zdůraznit tak celé


propagační sdělení.


Naprostá flexibilita. Díky chodícímu


promotérovi je Vaše sdělení vždy


v centru dění tam, kde je právě třeba!


Tuto propagační plochu hned tak někdo nepřehlédne.


překvapí a zaujme také díky výraznému prosvětlení.







 Co je to Walkingboard?


• Walkingboard se představuje jako zcela nový originální přístup k venkovní reklamě. Umožňuje prezentovat
  obrazy a zprávy kdekoliv a kdykoliv.


• Základem konceptu je promotér nosící na zádech prosvětlený  reklamní panel se dvěma plochami – velkou
 na zádech a menší, viditelnou zepředu (nad hlavou promotéra). 


• Jde tedy  o unikátní kombinaci citylightu a promotéra, jejichž vzájemné spojení vytváří zcela nové
 efektivnější médium s vysokou přidanou hodnotou.


• Walkingboard  využívá technologii podsvícení panelů prostřednictvím LED diod, což zajistí dokonale
 rovnoměrné podsvícení s vysokým jasem. To zajistí kontakt na úplně jiné úrovni a ještě více zvýrazní
 celou kampaň, která se tak stane nepřehlédnutelnou.


 Výhody a možnosti pro Vás


Originalita
• Nové neokoukané médium. Netradiční a neotřelé, vždy překvapí a zaujme.


Naprostá fl exibilita
• Variabilní začátek i doba trvání kampaně, může být nasazen kdekoliv a kdykoliv na území celé ČR.


Vždy v centru dění
• Walkingboard se dostane tam, kam se jiní nedostanou (historická centra měst, vnitřní i venkovní
 prostory, jednorázové kulturní, sportovní a jiné akce, sezónní výprodeje, lyžařská centra, aquaparky, atd.)
 Spolehlivě dostane reklamu přímo mezi lidi a díky lidské interakci výrazně zvyšuje efektivnost oslovení
 cílové skupiny.


Interaktivita a maximální efektivita
• Díky jedinečnému spojení promotéra a reklamního panelu lze působit takřka na všechny lidské smysly. 
 Chodící promotér s osvětlenou reklamní plochou může oslovovat, vyvolávat, podávat informace,
 poskytovat  letáčky, vzorky, ochutnávky, navigovat k provozovně a mnoho dalšího… Prostřednictvím 
 Walkingboardu probíhá prvotní oslovení. Pokud si kolemjdoucí vezmou nabízený leták či vzorek, už vědí 
 co si berou a dělají tak informované rozhodnutí. Promotér též může zajišťovat zpětnou vazbu, přičemž 
 získaná data lze zpracovat a vyhodnocovat.


 Další služby


• Promotéři mají neutrální oblečení. Na přání klienta však mohou být vybaveni jiným specifi ckým typem 
 oblečení pro zintenzivnění vjemu.


• Monitoring a výstupy z kampaně v podobě foto či video a mnoho dalších souvisejících doplňkových služeb.
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