
Wsparcie w działalności Autoryzowanego Wykonawcy

PAKIET KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI WIZERUNKOWEJ WRAZ ZE WSPARCIEM MARKETINGOWYM 

Profesjonalna Strona Internetowa 

Funkcjonalność i komunikacja elektroniczna w sieci

 Regionalne pozycjonowanie strony www

Media Społecznościowe

Nielimitowane Usługi Graficzne
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 Budowa i obsługa kompletnej, markowej strony internetowej z zawartością słów kluczowych do podstawowego 
pozycjonowania fi rmowej witryny.

 Dobór najbardziej trafnych, wizerunkowych i funkcyjnych domen internetowych oraz uruchomienie 
odpowiednich skrzynek poczty e-mail.

 Wysoka pozycja w organicznych wynikach wyszukiwarek internetowych typu Google.

Firma Autoryzowanego Wykonawcy na Facebooku.

 Stworzenie oraz aktywne współadministrowanie.

 Pełna obsługa grafi czna w zakresie projektowania materiałów marketingowych, związanych z działalnością 
natryskową, typu banery zewnętrzne, wizytówki, broszury, ulotki, logotypy, odzież robocza a także udostępnienie 

możliwości ich fi zycznego wykonania w preferencyjnych cenach.

Wizualizacja pojazdów firmowych
Kompleksowe projektowanie reklamowych oklein dla każdego typu pojazdów samochodowych, będących we 

fl ocie fi rmowej. Dofi nansowanie profesjonalnej usługi oklejenia pojazdów. 

Dotyczy spójnego wizerunkowo projektu, zaakceptowanego przez obie strony. Zwrot 50% do 1200 PLN netto w formie upustu przy 
najbliższej dostawie materiału, realizowany na podstawie przesłanej nam kopii opłaconej f-ry oraz zdjęć kompleksowo oklejonego pojazdu, 

zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Studio Foto-Wideo
 Produkcja promocyjnych, spersonalizowanych materiałów fi lmowych i sesji fotografi cznych, obejmująca pokaz 

pracy z wybranym typem systemu natryskowego. 

 Warunkiem rozpoczęcia produkcji foto-video w ramach wsparcia marketingowego jest odpowiednio zaawansowany wizerunek i stopień 
poprawności wykonawczej: a) dysponowanie oklejonym pojazdem w ramach naszego dofi nansowania, b) posiadanie fi rmowych kamizelek 

roboczych wg. projektu LALLAFOM USA, c) umiejętność poprawnej instalacji naszych systemów natryskowych.
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Kompleksowe Administrowanie

Wsparcie w pozyskiwaniu robót

Dofinansowanie targów i wystaw branżowych

Dział Realizacji

Promocja Partnera Wykonawczego

Profesjonalne Usługi SEO

Pomoc w kontakcie z trudnym klientem

 Systematyczne aktualizowanie i zamieszczanie informacji - artykuły branżowe, nowości LALLAFOM USA®, 
informacje i fotoreportaże ze zrealizowanych przez Państwa inwestycji, recenzje od Klientów.

 Przekazywanie bezpośrednio otrzymanych przez nas zapytań, kontaktów i zleceń z rejonu Autoryzowanego 
Wykonawcy.

Realizacja metodą geografi czną - do jednego wykonawcy, najbliższego miejsca inwestycji.

 Zwrot 30% kosztów wykupu powierzchni wystawowej.

Realizacja w formie upustu przy najbliższej dostawie materiału, na podstawie przesłanej nam kopii opłaconej faktury oraz zdjęć stoiska o 
wspólnym wizerunku.

 Prowadzenie na witrynie internetowej działu realizacji wykonanych prac izolacyjnych.

Uaktualnienia na podstawie udostępnianych nam fotografi i i danych inwestycji.

Status i Certyfi kat Autoryzowanego Wykonawcy LALLAFOM USA®, rekomendacja ze strony www.EOPIN.org. 
Promowanie wykonawcy na witrynach internetowych www.lallafomusa.eu oraz www.eopin.org. 

 Pomoc w uzyskaniu preferencyjnych warunków współpracy z fi rmą Sunrise, w indywidualnie zaawansowanym 
(regionalnym lub ogólnokrajowym) pozycjonowaniu stron www.

Możliwość naszego udziału w merytorycznych rozmowach telefonicznych z inwestorami.

PAKIET WSPARCIA W DZIAŁALNOŚCI BRANŻOWEJ MA NA CELU JAK NAJSZYBSZE I JAK NAJLEPSZE 
WYPROMOWANIE AUTORYZOWANEJ FIRMY WYKONAWCZEJ NA RYNKU IZOLACJI NATRYSKOWYCH.

Symboliczny abonament miesięczny dla kompletnego pakietu wynosi 99 zł netto
i obowiązuje w tracie trwania Umowy o Współpracy Handlowej.




