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{tim c` bugetele de publicitate sunt mici.
{tim c` e greu s` aloci bani pentru promovare
ne[tiind cât vei vinde \n urma campaniei de publicitate.
{tim c` la fiecare ofert` de promovare pe care o
prime[ti te \ntrebi dac` profitul ce-l vei ob]ine din vânzare
face s` merite investi]ia \n publicitate.

NOI te sc`p`m de aceste griji !
Pe NOI ne pl`te[ti \n func]ie de
câ]i clien]i \]i aducem !

Campanie publicitar` gratuit`. DiscountQBOX
Cum func]ioneaz` oferta DiscountQBOX?
1 Alegi pân` la 5 produse pe care le ai pe stoc [i vrei s` le promovezi intensiv, fiecare
produs trebuind s` beneficieze (pentru NOI) de un discount minim de 10%-15%.
2 Produsele alese de tine sunt fotografiate [i postate pe site-ul clujean
www.qbox.ro.
3 InfoTrafic-Radioul de pe strada ta! [i QBOX promoveaz` \n CLUJ produsele tale [i
pre]urile cu discount !
4 Cump`r`torii care doresc un produs, vor lista din site un voucher DiscountQBOX,
cu care vor veni \n magazinul t`u.
5 Aici vor pl`ti produsul, cu discount-ul afi[at \n voucher.
6 La sfâr[itul lunii vei pl`ti serviciile noastre în func]ie de num`rul de clien]i [i
produsele vândute pe baz` voucherelor DiscountQBOX.

Campanie publicitar` gratuit`. Mecanismul de promovare
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Magazinul t`u

1 Produsele alese de tine [i pre]urile lor cu discount vor fi promovate pe radio
InfoTrafic, \n sta]ii de autobus, cinematografe, stranduri, supermarket-uri, spa]ii
expozi]ionale [i al]i parteneri de promovare din Cluj, iar detaliile 2 lor vor fi afi[ate pe
site-ul www.qbox.ro \n func]ie de planul de publicitate ales de tine.
Clien]ii interesa]i de aceste produse dac` doresc s` le cumpere, \[i vor genera \n site
un voucher 3 de discount. Cu acest voucher cump`r`torul vine \n magazin 4 , \ncearc`
sau se informeaz` complet asupra produsului, [i-l cump`r` cu discount 5 . Dac` clientul
a cump`rat, \n termen de maxim 24 de ore, voucher-ul s`u trebuie confirmat 6 de
vânz`tor \n sistemul QBOX astfel \ncât [i noi s` avem dovada utiliz`rii voucherului
DiscountQBOX.

Campanie publicitar` gratuit`: DiscountQBOX
Termeni [i condi]ii suplimentare pentru serviciul DiscountQBOX
InfoTrafic-Radioul de pe strada ta! - este un post de radio care are o audien]` de 74.000 de oameni
pe zi, din cei 350.000 de locuitori ai ora[ului Cluj-Napoca. Se adreseaz` \n special tinerilor (elevi,
studen]i), func]ionarilor publici, media de vârst`* a ascult`torilor fiind de 30 de ani. 58% din
ascult`tori sunt femei**.
www.qbox.ro - este un site de internet, dedicat tinerilor clujeni, care prezint` cele mai noi [tiri,
evenimente, informa]ii utile, job-uri [i chirii ieftine din Cluj-Napoca.
a) Discount-urile maxime promovate de www.qbox.ro, nu pot fi acordate în magazin decât pe
baza cuponului DiscountQBox, acesta fiind condi]ia de baz` [i esen]a mecanismului de promovare
descris mai sus.
b) Produsele alese pentru promovare trebuie s` fie pe stoc în num`r cât mai mare.
c) Cupoanele DiscountQBox aduse de clien]i \n magazin, trebuie actualizate/confirmate pe
site-ul www.qbox.ro \n termen de 24 de ore de la vânzarea produselor.
d) Magazinul t`u trebuie s` aib` un computer conectat la internet.
Nerespectarea acestor clauze duce la \ncetarea imediat` a colabor`rii [i plata unor desp`gubiri
conform termenilor contractuali.

Planuri de publicitate
Alege mai jos planul de publicitate dorit pentru promovarea produselor tale:
InfoTrafic
Num`r
QBOX
(sta]ii de autobus)
produse
(doar pe site)

InfoTrafic
([trand [i cinema)

Pentru detalii te rug`m s` contactezi
serviciul vânz`ri QBOX la:
vanzari@qbox.ro sau
telefon 0752/083581
tel/fax: 0264 413 031
*, ** Datele statistice provin din sondajul
Metromedia Transilvania, efectuat \n luna mai 2007.
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