OPOWIEŚĆ O FIRMACH, KTÓRE ODMIENIŁY POLSKĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Szanowni Państwo,
tworzymy autorski projekt: Przedsiębiorcza Wielkopolska –
prestiżowy przewodnik oparty o wiedzę i doświadczenie firm, który
będzie swoistą inspiracją na kolejne lata budowania świadomości
biznesowej w naszym regionie i kraju.
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WYJĄTKOWY PRZEWODNIK PO WIELKOPOLSKICH SUKCESACH

Dlatego właśnie zwracamy się do Państwa z propozycją dołączenia do nas –
wiemy, że inicjatywa przyczyni się do promocji Wielkopolski oraz
pozytywnych postaw i wartości z których słyniemy. Tym bardziej, że szeroko
zakrojona dystrybucja ponad 4000 sztuk oraz wersja polsko-angielska,
spowodują ogromny rozgłos przedsięwzięcia.
Będziemy nie tylko eksponować Państwa wiedzę, sukcesy, wartości oraz
produkty,
ale
także
promować oraz certyfikować znakiem
Przedsiębiorczej Wielkopolski. Dodatkowo prezentacja będzie eksponowana online w portalu Przedsiębiorczej Wielkopolski.
Pełny zakres przedstawiający firmę na 2 poziomych stronach A4 to: krótka
informacja o firmie, misja/wizja firmy, slogan, odpowiedzi na 4 pytania
otwarte do wyboru z 8, kontakt, zdjęcia. Zapewniamy najwyższej jakości
skład i tłumaczenie na język angielski.

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo
dołączyć do budowania tej opowieści.
Zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT@PRZEDSIEBIORCZAWIELKOPOLSKA.PL
+48 504 386 148
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