Ważne dla przedsiębiorców z naszego powiatu
Nowe otwarcie, czyli firmy wracają na rynek –
nasz program wsparcia lokalnych biznesów

Przez ograniczenia wprowadzone ze względu na epidemię wielu właścicieli małych i średnich lokalnych
biznesów musi walczyć o przetrwanie. Takie firmy potrzebują pomocy, by po tygodniach przerwy lub
ograniczenia aktywności odbudować pozycję na lokalnych rynkach.
Czas epidemii to także czas próby dla większości mediów. Reakcje Czytelników pokazują, że nasza gazeta stała się w tym trudnym dla wielu
czasie istotną częścią systemu informacji, a przez regularny kolportaż także elementem normalności.
Lokalny biznes otrzymuje wsparcie z kilku kierunków. Tarcza działająca z poziomu centralnego, programy pomocowe o zasięgu wojewódzkim
czy gminnym. Wiadomo jednak, że potrzeby są znacznie większe niż możliwości pomagających. A wyścig wygrają ci, którzy na rynek wrócą
najszybciej.
Stąd właśnie pomysł na nasz Program wsparcia lokalnych firm „Nowe otwarcie, czyli firmy wracają na rynek”.
Dzięki współpracy z instytucjami samorządowymi różnego szczebla chcielibyśmy wesprzeć lokalny biznes i pomóc mu zaistnieć na rynku
po tygodniach przerwanej działalności.
Chcemy pomóc lokalnym przedsiębiorcom w dotarciu do potencjalnych klientów, mieszkańców naszego powiatu z informacją o ich ofercie,
o tym, że już ponownie działają i zapraszają do swoich sklepów, lokali usługowych, hurtowni, warsztatów itp. O ich nowym otwarciu i powrocie
na rynek. W interesie wszystkich jest, by wrócili oni do biznesowej gry jak najszybciej.
W związku z tym, oferujemy każdej firmie możliwość publikacji na łamach naszych gazet – „Express Wrocławski”, „Express Średzki”,
„Express Bolesławiecki” 1-modułowej reklamy w cenie symbolicznej złotówki.
Nasza akcja zaplanowana jest na czas do końca sierpnia i dotyczy wszystkich wydań gazet, firm każdej branży i wielkości.
Promocja dotyczy jednomodułowych reklam tekstowych. W przypadku powiększenia powierzchni reklamowej oferujemy specjalnie przygotowane rabaty. Nasi pracownicy pomogą Państwu w opracowaniu, projekcie i publikacji reklam. Fakturę, jak i potwierdzenie wykonania usługi
(PDF gazety) wysyłamy drogą elektroniczną.
Mamy nadzieję, że Program wsparcia lokalnych firm pozwoli Państwu odzyskać starych i zdobyć nowych klientów oraz odbudować pozycję
rynkową.
Uwaga! Wielkość powierzchni reklamowej przeznaczonej na naszą akcję ograniczona!
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