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Elektronarzędzia najchętniej kupowane w
sklepach stacjonarnych
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Salon Quiosque w CH Auchan
Bielsko-Biała
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reklamowa łososia marki Mowi
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Pierwszy bezalkoholowy wariant
marki Somersby wchodzi na rynek
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inwestorem Piotra i Pawła
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Mex Polska jest franczyza
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�rodkowo–Wschodniej wzrosła o
13,6 proc.
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Gwarantowane nagrody w promocji
Cukru Kr�lewskiego

komentarze (0)

Dla większo�ci zawodowc�w
internet to gł�wne �r�dło
informacji, ale w przypadku
zakup�w najpopularniejsze są
wciąż tradycyjne kanały. Możliwo��
sprawdzenia ergonomii sprzętu, a
także uruchomienie go przed
zakupem to nadal istotne przewagi
sklepu stacjonarnego, stąd
wyłącznie w takich puntach
zaopatruje się aż 77,3 proc.
zawodowc�w - wynika z bada�
przeprowadzonych przez Instytut
Keralla Research w�r�d
użytkownik�w profesjonalnych
elektronarzędzi.
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BĄD� NA BIEŻĄCO
Jak wynika z bada� Instytutu Keralla
Research, potrzebnych informacji
zawodowcy
najczę�ciej
REKLAMA • REDAKCJA
• KONTAKT szukają
• PARTNERZYza• MODUŁY INFORMACJI • POLITYKA PRYWATNO�CI • POWIADOMIENIA
REGULAMIN • RSS
po�rednictwem
• POLITYKA COOKIES • wyszukiwarki
NEWSLETTER
internetowej (82,1 proc.), a także
podaj adres e-mail
ZAPISZ
bezpo�rednio ze strony producent�w tam wiedzę branżową pozyskuje 73,1
proc. fachowc�w. Portale
KOSZYK CENOWY
społeczno�ciowe pełnią już nie tylko
rolę służącą wymianie informacji między
Nap�j Tymbark 1 l
użytkownikami elektronarzędzi, ale coraz
(karton) jabłko-wi�nia
czę�ciej profesjonali�ci czerpią z nich
wiedzę zawodową, dotyczącą między
Max
�r
Min
innymi wyboru sprzętu i wykorzystania
3,09
1,48
pełni jego możliwo�ci. Media
społeczno�ciowe to też dobry spos�b na
Produkty • Sklepy • Regiony
dotarcie do fachowc�w z informacjami,
kt�rych potrzebują – na przykład o
planowanych pokazach elektronarzędzi.
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Podobał się artykuł? Podziel się!
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Artykuł nie posiada jeszcze żadnych
komentarzy.
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