
 Superbrandsחותמת המצוינות של 
 !כדי שכולם יידעו שהצרכנים חושבים שאתם הכי טובים



 מינוף הבחירה שלכם
 

 !הכבודכל 

 

 –מותג על  – Superbrands-  -בחרו בכם כהצרכנים 
 ולכן כדאי לכם לנצל את חותמת המצוינות הבינלאומית

 בה בכל האמצעיםולהשתמש , Superbrands של 

 .העומדים לרשותכם

 
 בעמודים הבאים נציג בפניכם דרכים למנף ולתקשר את הזכייה שלכם בקרב

 .קמעונאים ושאר בעלי העניין של החברה, ספקים, לקוחות, עובדים, צרכנים



 בפייסבוק
 תראו איך מותגי על אחרים ניצלו את ההזדמנות

  בפייסבוקכדי לומר תודה לאוהדים שלהם  











 בטוויטר
הזדמנות מצוינת לומר תודה כדי שכל האוהדים שלכם  

 Superbrandsברשתות החברתיות יידעו שאתם 



 במשרדי החברה
אלא גם את , דרך מצוינת לעדכן לא רק את העובדים

 .האורחים בתואר המכובד והיוקרתי שקיבלתם





 הזכייה לתקשורדיוור ייעודי 
 לקוחות ושותפים עסקיים, נוספת לעדכן ולהודות לספקיםדרך 





 מודעות  
 ?  ‘סיבה למסיבה‘מחפשים 

 מודעה מיוחדת ויצירתית שמכריזה על 

 הבחירה בכם יכולה להיות דרך  

 .מצוינת לבלוט מעל שאר המודעות בעיתון





 מבצעים מיוחדים



 בנקודות מכירה
 שימוש בחותמת באמצעי תצוגה בחנות מבטיח שהצרכן יפגוש את

 .המסר התדמיתי בדיוק במקום שבו הוא מקבל את החלטת הקנייה



 על חלונות ראווה





 על גבי המוצר שלכם



 ביחסי ציבור



 בחותמת המייל או בכרטיסי ביקור



 שיווק פנים ארגוני
 ,החברהמהירה ופשוטה להגיד תודה לכל עובדי , דרך זולה

 Superbrandהוא שבזכותם המותג שלכם 



 שיווק פנים ארגוני
 ,החברהמהירה ופשוטה להגיד תודה לכל עובדי , דרך זולה

 Superbrandהוא שבזכותם המותג שלכם 



 שיווק פנים ארגוני
 ,החברהמהירה ופשוטה להגיד תודה לכל עובדי , דרך זולה

 Superbrandהוא שבזכותם המותג שלכם 



 באירועים פנימיים
 הזדמנות נהדרת לספר לעובדים על עוצמת המותג שלכם ולהגיד להם תודה

 



 מידע טכני

היא  , כאשר החותמת מודפסת בצבע אחד בלבד

 C877 בפנטוןתודפס 
 
במקומות בהם עושים שימוש בדפוס פרוצס  ,

 C 10 ; M 0 ; Y 0 ; K 55: ערכי החותמת הינם
 

ערכי שימוש באינטרנט :R 122 ; G 134 ; B 142 
 

כי הטקסט המלווה את החותמת יודפס  , מומלץ

 .‘וקר‘ג‘או ‘ אורון‘בפונט 

 :החותמת הוכנה לשימושכם במספר פורמטים

 

 .C877 בפנטון EPS -קובץ שמור כ. 1

 
 .CMYK -לשימוש ב  JPEGקובץ . 2

 
ועם   Clipping pathעם  (CMYK) לפוטושופ  EPS קובץ . 3

 .מסגרת לבנה

 

 .לאילוסטריטור  CMYKקובץ .  4

 

 

 

 ,בכל שאלה לגבי השימוש בחותמת ואישור מוקדם של עיצוב 
 ,בישראל  Superbrandsניתן לפנות למשרדי 

 forum@forum.co.ilאו במייל , 0שלוחה  09-9559590‘ טל

 


