590 powodów w akcji
Październik 2012

witamy na pokładzie

Kolejne firmy w akcji 590 powodów!
Nasza akcja rozwija się i zdobywa serca kolejnych polskich przedsiębiorców! W październiku do naszej inicjatywy dołączyły kolejne firmy. Są
to zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i większe. Cieszy nas to tym bardziej, bo celem naszej akcji jest stworzenie rozpoznawalnego programu dla
wszystkich polskich przedsiębiorców. Niezależnie od poziomu zatrudnienia,
obrotu czy zysku.

Czy TY

W październiku na pokładzie 590-tki zagościły: firma Rystor, producent artykułów kreślarskich; firma Bexa - producent czapek dziecięcych
i niemowlęcych; firma PowerPrezentacje, zajmująca się budowaniem
profesjonalnych prezentacji, a także marka Dafi, pod którą sprzedawane
są urządzenia filtrujące. Witamy na pokładzie akcji i życzymy powodzenia
w sprzedawaniu konsumentom polskiego pochodzenia! Jesteśmy pewni,
że pomożemy Wam w tym!
Nowi partnerzy

13%

przedsiębiorców
podkreśla fakt
wytworzenia
produktu w Polsce

Badania

Jak Polscy przedsiębiorcy komunikują polskość
To był owocny miesiąc nie tylko pod kątem działań, które były prowadzone przez naszych
partnerów. Organizator akcji 590 powodów, a więc Stowarzyszenie PEMI, przeprowadziło
drogą elektroniczną badanie wśród polskich przedsiębiorców na temat komunikacji polskości wśród swoich klientów. Wyniki pokazują, że jeszcze wiele pracy przed Stowarzyszeniem
i przed akcją. Jak się okazało tylko 13% polskich przedsiębiorców w prowadzonych przez
siebie działaniach marketingowych, podkreśla fakt wytworzenia produktu w Polsce.
Wszyscy ci, którzy nie mieli okazji zapoznać się z naszym raportem mogą go pobrać ze strony
www.pemi.pl. Kolejne badania już wkrótce!
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Wspólnie z...

Sidolux i 590-tka

Za nami pierwsza szeroka akcja sprzedażowa przeprowadzona pod znakiem 590 powodów! Na ten odważny
krok zdecydowała się firma Lakma Strefa wraz ze swoją kultową marką chemii gospodarczej – Sidolux. Firma za
pośrednictwem swoich przedstawicieli handlowych uzbrojonych po zęby w obrendowane 590-tką listwy cenowe,
woblery i plakaty, przeprowadziła we wrześniu akcję na rynku tradycyjnym oraz sieciach handlowych w całym kraju.
Zdjęcia z przedsięwzięcia możecie zobaczyć obok, a także na naszym Fan Page’u. Prawda, że robi wrażenie? Właściciele sklepów, w których została przeprowadzona akcja podobno byli zachwyceni! Pomyślcie o podobnych akcjach
przy swoich produktach!

Więcej informacji
znajdziesz na naszym fanpage
www.facebook.com/590powodow
oraz na stronie akcji
www.590powodow.pl
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wydarzenia

Eventy pod znakiem
590 powodów
Nie tylko naukowo i nie tylko sprzedażowo, ale i wizerunkowo – tak działa akcja 590 powodów.
W związku z tym przeprowadziliśmy
w ostatnich tygodniach trzy ciekawe eventy. W warszawskim Gnieździe Piratów wraz
z firmą Wieś Polska zorganizowaliśmy imprezę muzyczną połączoną z degustacją wędlin. W Poznaniu zrobiliśmy imprezę związaną z promocją tradycyjnego polskiego
ogórka. Piękne hostessy poruszając się po
mieście edukowały mieszkańców i turystów
w zakresie rozpoznawania polskich
produktów. Co ciekawe, szczególnie
mężczyźni po rozmowie z hostessami
oświadczali pełną gotowość do kupowania polskich produktów ;) Natomiast
w Krakowie pojawiliśmy się przy Festiwalu Dobrego Wojaka Szwejka wraz
z Browarem Południe. Oj działo się – na tym
paramilitarnym evencie – był konkurs golonek, zup grochowych i parady wojskowe!

Działania prowadzone przez 590-tkę
Jesteśmy w trakcie wzmożonych działań. W pierwszej kolejności chcemy zwiększyć
rozpoznawalność akcji wśród polskich konsumentów. Dlatego też obecnie pracujemy nad
pozyskaniem patronów medialnych, którzy pomogą nam w prowadzeniu akcji edukacyjnej na rynku. Przy okazji rozmawiamy z partnerami instytucjonalnymi takimi jak OBOP,
z którym chcemy przeprowadzić badania omnibusowe, na temat zwyczajów zakupowych
Polaków. Dodatkowo pracujemy nad zbudowaniem szerokiej akcji promocyjnej i outdoorowej. Trzymajcie za nas kciuki!
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