MASIT – Company spotlight
Име на услуга:

MASIT – Company spotlight

Опис на услугата:

Услугата промоција на компанија на месецот ќе се испраќа секој први
во месецот со цел да се промовира одредена членка на МАСИТ до
соодветни партнери и соработници на МАСИТ. Замислата е
информацијата е да биде праќана како newsletter (Promo news) со цел
да бидат испромовирани следните теми:








Најави за конференции и настани организирани од страна
на компанијата членка на МАСИТ
Промоција на нов производ или услуга
Освоени и доделени признанија и награди за технолошко
достигнување, признание од натпревар итн.
Активности за општествена одговорност
Интервјуа со генерален директор, маркетинг директор...
Информација за воспоставено ново партнерство и
потпишување на договор
Сертификација

Содржинскиот дел на Promo news-oт не смее да надминува повеќе од
500 зборови и 3 слики.
Стратешка цел на
услугата:

Промоција на компаниите членки на МАСИТ пред домашни и
надворешни партнери и соработници.

Целна група:

Членки на МАСИТ кои имаат тенденција и кои се стремат да се
промовираат во и надвор од Македонија.

Начин на промоција на
услуга:

Promo news-от за вашата компанија ќе биде доставен до 1000 контакти
на МАСИТ со кој ќе бидат опфатени следниве групи на партнери и
соработници:









Соработници на МАСИТ од земјава (претставници од
академската заедница, надлежни министерства, комори
здруженија, консултанти, агенции, фондации, институти
итн.)
Интернационални партнери - донаторска заедница (USAID,
GIZ, World bank, UNDP, SIPPO)
ИКТ Асоцијации од регионот: AITA, BAIT, BASSCOM, ИКТ
Асоцијација -Хрватска, STIKK-ИКТ Асоцијација, Косово,
SEPVE - ИКТ Асоцијација, Грција, ИТ Асоцијација од Грузија,
ИКТ Комора, Полска, ИКТ Комора, Романија
Воспоставени контакти од присуство/организација на
конференции (Gartner, CeBIT, SEEITA and MASIT Open Days,
Innovation Day, Одбележување на Ден на телекомуникации
и информатичко општество – 17-ти мај)
Претставници на дипломатски кор (Албанија, Австрија,



Босна и Херцеговина, Бугарија, Кина, Хрватска, Чешка,
Франција, Германија, Грција, Унгарија, Италија, Холандија,
Норвешка итн.
Промотори од Агенцијата за странски инвестиции

Време за реализација:

На месечна база

Процедура:

Компаниите се пријавуваат најдоцна до 25ти во тековниот месец, со
цел објавата да биде испратена на 1ви наредниот месец. Принципот
на селекција е „прв дојден, прв услужен”.

Цена:

100 евра + 18% ДДВ по објава

Контакт лице:

Елена Китаноска
Телефон: 02 2 3238 601
Мобилен телефон: 075 240 988
e-mail: elena_kitanoska@yahoo.com

