Promosyon Kalem
Tercih ettiğiniz materyal üzerinden promosyon kalem üretimine geçilir. Aynı zamanda
kalem üzerinde yer alması istenilen bilgileri de belirtmelisiniz. Müşterinin taleplerine
göre promosyon ürün tasarımına yer verilir. Tasarımın tamamlanması halinde ise
reklama geçilir. Başta kaleme ilişkin öne çıkan detaylar şöyledir:
• Plastik ya da metal olacak şekilde temin edilmektedir.
• Kalem renginden adetine kadar tüm detaylar ele alınır.
• Son olarak fiyat belirlenir ve ödemeniz neticesinde promosyon dağıtımına
geçebilirsiniz.
Kalem eşliğinde marka tanıtımına yer vermeniz uzun sürmez. Aksine kalem üzerinde
yer alan bilgileriniz neticesinde adınızı duyurmuş olursunuz. Örneğin marka adına ya
da logoya yer verilebilir. Tüm bu detaylar elden ele dolaşan promosyon eşliğinde
dikkat çeker. Ve marka değerinin yükselişe geçmesi desteklenebilir.
Promosyon Kimlere Verebilir?
Herhangi bir markaya sahip olan her türlü firmanın promosyon ürün dağıtımına
geçmesi mümkün. Örneğin ürün satışında bulunanlar bu şekilde reklam verebilir. Ya
da verilen hizmete yönelik promosyon reklamlarına geçilebilir. Marka sahiplerinin
promosyon sayesinde:
-Popülerlik: Öncelikle daha popüler hale geleceği açık durumda. Adını duyuran
markalar bu yolla öne çıkabilir. Dağıtılan ürünlerin kalitesine bağlı olarak da dikkat
çekeceklerini belirtmek gerek. Bu nedenle kaliteden ödün vermeden promosyon
tercihinde bulunmanız en doğrusu olacaktır.
-Güvenilirlik: Promosyon ürünleri güvenilirlik kazanmanıza da katkı sağlar. Müşteri ile
daha yakın bir bağ kurmanızı destekler. Samimiyet ve güven aşılamak isteyen
markaların tercihi de promosyon oluyor. Kalem gibi öne çıkan ürünlerin dağıtımı
neticesinde müşteri memnuniyeti kazanmak mümkün olacaktır.
Promosyon Ürün Avantajları Nelerdir?
En başta son derece ekonomik bir reklam uygulaması olduğunu belirtmek gerek.
Reklam vermek ve marka tanıtımını yapmak isteyenler göz önünde bulunduruyor.
Haricinde tanıtımın daha etkili ve hızlı olmasına katkı sağlıyor. Dağıtılan ürünler hedef
kitlelere ulaşabilir ve memnuniyeti arttırabilir. Tüm bu avantajlardan sonra derece
makul fiyatlar dahilinde faydalanmanız mümkün olacaktır. Fiyatlar için:
• Başta promosyon ürün tercihinde bulunmanız ve adet belirtmeniz gereklidir.
• Üründe kullanılacak olan materyaller ve baskılar fiyatı etkiler.
• Tüm promosyon detayları ele alınır ve net bir fiyatın çıkartılması esas alınır.

