QUEM SOMOS

AS NOSSAS CAMPANHAS

A NOSSA OFERTA PARA FARMÁCIAS

Denver Instalación PLV, S. L. é um novo
projecto criado por uma equipa de pessoas
com larga experiência na que foi a empresa
líder do sector, desde as suas origens, em 1969.
E tudo isto com o apoio do grupo
multinacional MPO. A nossa especialidade é
a Publicidade no Ponto de Venda e estamos
aptos a oferecer um serviço integral que
abrange, desde o desenho e a fabricação até à
instalação final, no local onde se decidem mais
de 70 % das vendas.

O material PLV comunica uma mensagem
porém, é necessário fazê-lo com qualidade e
pontualidade, de forma chamativa, inovadora e
em consonância com os objectivos estipulados.

Visitamos, regularmente, mais de 10 000
farmácias mensalmente, nas quais dispomos
de uma média superior a 3 espaços publicitários
por estabelecimento.

Para isso, temos especial cuidado em cumprir
os nossos compromissos, para que os seus
planos se cumpram.
As acções podem centrar-se em:

Na nossa oferta temos suportes adaptados
a todas as necessidades promocionais e
orçamentos.

DESENHO E PRODUÇÃO
Desenhamos, eficazmente,
materiais e
suportes publicitários que se convertem em
vendedores exclusivos do seu produto, a um
preço muito competitivo. Podemos adicionar-lhes movimento, luz, som e inclusive as últimas
tecnologias para smartphones e tablets, para
chamar a atenção, lá, onde o seu produto
luta para destacar as suas qualidades face à
concorrência. E fazêmo-lo em estreita
colaboração com os seus responsáveis de
Marketing, para que a imagem global da
campanha seja perfeita e coerente com as
acções nos diversos meios.

O PRODUTO
Lançamento de um produto novo num
mercado já existente
Introdução de produtos
existentes em novos mercados
Distribuição das primeiras unidades
Primeira informação ao público-alvo
Obtenção de resposta mediante
inquérito
OS CONSUMIDORES
Provocar a memória publicitária
gerada noutros meios
Reforçar a notoriedade do produto
e/ou da marca
Dinamizar as estratégias comerciais
Fidelizar o consumidor no processo da
compra
Potencializar, decisivamente, a venda por
impulso

Podemos realizar campanhas cujo objectivo
seja:
– Chegar ao máximo número de
farmácias com uma mensagem simples
– Seleccionar um pequeno número delas e
realizar acções mais completas e
personalizadas
– Uma combinação de ambas
ESPAÇOS EXTERIORES
A sua exposição alcança mais consumidores
porque inclui aqueles que passam frente à
farmácia, mesmo que, inicialmente, não tenham
previsto entrar no estabelecimento.
Referimo-nos a:
– vitrinas
– escaparates
– portas de acesso

1. DÍPTICO 110 x 80
2. POSTER 66 x 96

A NOSSA CAPACIDADE
Estamos aptos a visitar, regularmente, mais de:
– 3000 populações
– 10 000 farmácias com mais de 30 000
espaços publicitários
– Agências bancárias
– Perfumarias
– Centros comerciais
– Companhias de seguros
– Concessionários de
automóveis
– Agências de viagens
– Papelarias
– Qualquer outro ponto de venda

3. POSTER 45 x 67
4. FICTÍCIO
5. ADESIVO
6. CAIXA
7. MOSTRADOR
8. EXPOSITOR
9. COLUNA
10. SUSPENSO
11. ADESIVO
12. PLATAFORMA
GIRATÓRIA
13. MÓBIL SOLAR

Onde podemos instalar suportes como:
– posters de diversos tamanhos
– adesivos em vinilo
– fictícios do produtos
– outros elementos especiais
ESPAÇOS INTERIORES
Mesmo que a sua exposição proporcione
menos impacto, estes podem ter um efeito
superior pois actuam sobre consumidores
que já se encontram na disposição de
comprar.
A nossa oferta inclui:
– poster interior junto à zona de
pagamento
– mensagem sobre o balcão
– pendente em área preferencial
– coluna publicitária
– adesivo de solo
– manutenção de linhas contratadas
pelo cliente
– colocação de expositores
– outros elementos especiais com luz
ou movimento.
OUTROS CANAIS
Podemos realizar qualquer tipo de acção
publicitária no ponto de venda de sua
preferência. Bancos, perfumarias, centros
comerciais, ópticas, etc. Não temos limites.

