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Националната платформа
за интериорен и продуктов дизайн

www.dibla.com

TIE UP | видео представяне
Представете свой продукт или услуга с видеоматериал

ОПИСАНИЕ

“TIE UP | видео представяне” е видеоклип, в който в рамките на един снимачен ден имате
възможността да представите вашата дейност, продукт и услуга по индивидуално изготвен
сценарий. Главна роля в презентацията имате вие и водещ дизайнер от платформата, който да
и подходящ начин вашите предимства пред колегите от гилдията.
демонстрира по
Сюжетът и информацията ще
оригинално представени, така че вашите продукти и услуги да
ъдат показани в най-до ра светлина пред много ройната онлайн аудитория на сайта
dibla.com и в допълнителните видео канали, в които ще пу ликуваме рекламния ви
материал. Видео презентациите през последните години се налагат като предпочитан източник
в онлайн пространството.
на информация за възможности и услуги от
Използвайки продукта “TIE UP | видео представяне”, вашата информация достига до всички
и
за неограничен период от време. Вземайки
професионалисти в
под внимание ангажираността на интериорните дизайнери, ние им предоставяме възможност да
се запознаят с вас и предлаганите от вас продукти и услуги в удо но за тях време и място по един
истински атрактивен начин.

ПРЕДИМСТВА

Екипът на „Ди ла“ организира цялостния процес по заснемане и създаване на рекламен
видеоматериал, който да представи по най-до рия начин вас и вашите продукти и да ъде
ваше уникално видео-послание, което да споделяте в медии и да използвате с маркетингови
цели.
Видео-новината е един от най-привлекателните методи за ърза и ефективна реклама,
ву
за тях време.
достигаща до неограничен
Вашата видео - новина се пу ликува в раздел „Новини“ на сайта dibla.com, както и в
на
каналите на платформата в YOUTUBE и VBOX7. Новината се отразява и в
който се изпраща до над 3000 проектанти и се популяризира във Фейс ук страницата на
платформата. Всеки създаден видеоматериал ще ъде част от поредица клипове, които са
Всеки създаден видео материал ще ъде част от поредица клипове, които са интересни и
и аудиторията на dibla.com.
полезни за
Използвайки дизайнер от платформата като посланик във вашата видео-новина, вие
и интереса на аудиторията си.
увеличавате
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ВИДЕО

ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ

Неограничена аудитория
за неограничено време

Най-предпочитаният

Ефективна реклама
до най-широка

метод за информиране

ау

които предприема „
са водени от основната цел да
Всички инициативи, проекти и с
отразява и популяризира нивото на дизайна в България, да осигури ползотворна и перспективна
среда за изява на интериорни и продуктови дизайнери и да създава тясно сътрудничество.

