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str.

23

Ekran dla gracza

str.

42

Designerskie rozwiązania

str.

65

Pamiętaj!
Pamiętaj!

Docelowo informacje
informacje oo Tobie
Tobie ii Twojej
Twojej firmie
firmie może
może przeczytać
przeczytać ii zobaczyć
zobaczyć nawet
nawet 40
40 tysięcy
tysięcy osób
osób zz handlu
handlu ii wiele
wiele milionów
milionów
Docelowo
potencjalnych
klientów.
Jesteśmy
najlepszym
rozwiązaniem
na
trudne
czasy.
Najbardziej
bowiem
efektywnie
wypromujemy
potencjalnych klientów. Jesteśmy najlepszym rozwiązaniem na trudne czasy. Najbardziej bowiem efektywnie wypromujemy
Twój produkt
produkt ii Twoją
Twoją firmę.
firmę. Możesz
Możesz oczywiście
oczywiście wydać
wydać trzy
trzy razy
razy tyle
tyle na
na agencje,
agencje, działania
działania PR,
PR, prasę,
prasę, radio
radio ii telewizję.
telewizję.
Twój
Ale możesz też
też
razy mniej...
Ale
dwa razy
mniej...
Ale możesz
możesz też wydać
wydać dwa
mniej...

