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W tym tygodniu firma Nice rozpoczęła kampanię promująca linię siłowników Hi-
Speed, czyli szybkich i bezpiecznych napędów automatycznych do bram, które
umożliwiają płynne i bezpieczniejsze wjazdy i wyjazdy, a tym samym ułatwiają
konsumentom życie. W ramach promocji, która potrwa do końca października,
obowiązywać będzie obniżona cena sześciu produktów z serii Hi-Speed.

W kampanii będziemy promować siłowniki Hi-Speed: o najwyższej dostępnej
na rynku polskim prędkości otwierania i zamykania – rozwiązania zapewniające
niemal trzykrotnie szybsze wykonywanie manewrów w porównaniu z
tradycyjnymi systemami automatyki domowej. Do zakupu siłowników ma
zachęcić specjalna, obniżona o 400-500 zł brutto cena każdego z będących w
promocji siłowników.

Promocją cenową będą objęte trzy siłowniki do bram przesuwnych i trzy
siłowniki do bram skrzydłowych, a zamówienie na nie można złożyć za
pośrednictwem strony dedykowanej kampanii: https://www.nice.pl/superszybka-
promocja/

Osoby, które kupią produkt objęty promocją, będą mogły go odebrać na terenie
całego kraju, u jednego z ponad 1500 Partnerów Handlowych Nice.

Kampania prowadzona będzie w sieci reklamowej Google, za pośrednictwem
portalu Facebook, w sieci DoubleClick, a także na portalach zasięgowych takich
jak YouTube czy Onet. Do tego celu posłuży szereg dedykowanych kreacji
reklamowych oraz filmy:

https://www.youtube.com/watch?
v=J7xwn41hzgk&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?
v=aPMIZ5f7Z2I&feature=youtu.be

Krótkometrażowe filmy skupiają się
na podkreśleniu dwóch zalet
produktu, to jest ich szybkości i
bezpieczeństwa użytkowania,
ukazywanych ze szczyptą ironii przez szczególnego bohatera. Nice w swojej
najnowszej kampanii bawi się gatunkiem filmowym opowiadającym o
"superbohaterach" i pokazuje, w jaki sposób inteligentna technologia będąca
naszą "supermocą" może pomóc nam wypełniać codzienne, jaki i te wyjątkowe
prowadzone przez "superbohatera" misje. Dzięki szybkości i precyzji działania,
Hi-Speed jest synonimem bezpieczeństwa i ochrony: inteligentna technologia
wykrywania przeszkód w połączeniu z fotokomórkami i sygnalizatorem
świetnym, które wchodzą w zakres systemu automatyki, zapewniają wysokie i
niezawodne parametry działania spełniające jednocześnie wymogi norm
europejskich. 

źródło i zdjęcia: Nice Polska

Superszybka promocja na superszybkie
siłowniki Nice Hi-Speed

Zestaw za zestaw – kampania
promocyjna Franke razem z Alessi

Najnowsze trendy w przystępnej cenie -
promocja podłóg Baltic Wood

Promocje

Firma powiązana:

Nice Polska
Telefon 22 759 40 00 

www.nice.pl 

nice@nice.pl 

budownictwoB2B

online: 14337 Mobilna Kontakt Newsletter

Szukaj... 
Produkty i firmy
Informator budownictwa

Pozostałe promocje

 Stan surowy Instalacje Wykańczanie i urządzanie Nowości Promocje Aktualności Porady Vademecum Filmy Redakcja

http://www.budujemydom.pl/
http://www.wybieramydom.pl/
http://czasnawnetrze.pl/
http://www.zielonyogrodek.pl/
http://cozaile.pl/
http://informatorbudownictwa.pl/
http://urzadzamydom.pl/
http://wybieramyarchitekta.pl/
http://ekobudowanie.pl/
https://forum.budujemydom.pl/
http://informatorbudownictwa.pl/stan-surowy-zamkniety
http://informatorbudownictwa.pl/domy-i-konstrukcje
http://informatorbudownictwa.pl/surowce-podstawowe
http://informatorbudownictwa.pl/fundamenty-sciany-stropy
http://informatorbudownictwa.pl/izolacje-termiczne-i-akustyczne
http://informatorbudownictwa.pl/hydroizolacje
http://informatorbudownictwa.pl/dachy-i-rynny
http://informatorbudownictwa.pl/okna-drzwi-bramy-oranzerie
http://informatorbudownictwa.pl/akcesoria-do-okien-i-drzwi
http://informatorbudownictwa.pl/rolety-kraty-rolowane-markizy-zaluzje-okiennice
http://informatorbudownictwa.pl/instalacje
http://informatorbudownictwa.pl/materialy-do-instalacji
http://informatorbudownictwa.pl/instalacje-grzewcze
http://informatorbudownictwa.pl/instalacje-wodociagowe
http://informatorbudownictwa.pl/kanalizacja-i-odwodnienie
http://informatorbudownictwa.pl/wentylacja-klimatyzacja
http://informatorbudownictwa.pl/systemy-kominowe-kominki-i-piece
http://informatorbudownictwa.pl/centralne-odkurzanie
http://informatorbudownictwa.pl/instalacje-elektryczne
http://informatorbudownictwa.pl/dom-bezpieczny-i-inteligentny
http://informatorbudownictwa.pl/wykanczanie-i-urzadzanie
http://informatorbudownictwa.pl/chemia-budowlana
http://informatorbudownictwa.pl/okladziny-scienne-podlogowe-elewacje
http://informatorbudownictwa.pl/podlogi-i-posadzki
http://informatorbudownictwa.pl/systemy-suchej-zabudowy
http://informatorbudownictwa.pl/schody-i-balustrady
http://informatorbudownictwa.pl/oswietlenie
http://informatorbudownictwa.pl/wyposazenie-wnetrz
http://informatorbudownictwa.pl/wokol-domu
http://informatorbudownictwa.pl/narzedzia
https://www.nice.pl/superszybka-promocja/
http://informatorbudownictwa.pl/i/images/7/6/9/dz03MjImaD0xNjA=_src_144769-nice_promocja_superbohater_irbj_2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=aPMIZ5f7Z2I&feature=youtu.be
http://informatorbudownictwa.pl/promocje/21864-superszybka-promocja-na-superszybkie-silowniki-nice-hi-speed
http://informatorbudownictwa.pl/promocje/21864-superszybka-promocja-na-superszybkie-silowniki-nice-hi-speed
http://informatorbudownictwa.pl/promocje/21850-zestaw-za-zestaw-kampania-promocyjna-franke-razem-z-alessi
http://informatorbudownictwa.pl/promocje/21850-zestaw-za-zestaw-kampania-promocyjna-franke-razem-z-alessi
http://informatorbudownictwa.pl/promocje/21834-najnowsze-trendy-w-przystepnej-cenie-promocja-podlog-baltic-wood
http://informatorbudownictwa.pl/promocje/21834-najnowsze-trendy-w-przystepnej-cenie-promocja-podlog-baltic-wood
http://informatorbudownictwa.pl/promocje
http://informatorbudownictwa.pl/i/images/7/7/1/dz0xMDAwJmg9ODAw_src_144771-nice_promocja_superbohater_irbj_1.jpg
http://nice.informatorbudownictwa.pl/
http://www.nice.pl/
http://nice.informatorbudownictwa.pl/
http://budownictwob2b.pl/
http://informatorbudownictwa.pl/?mobile=on
http://informatorbudownictwa.pl/kontakt
http://www.budujemydom.pl/newsletter
http://informatorbudownictwa.pl/
http://informatorbudownictwa.pl/promocje
http://informatorbudownictwa.pl/demo-instalacje
http://informatorbudownictwa.pl/demo-wykanczanie-i-urzadzanie
http://informatorbudownictwa.pl/demo-stan-surowy-zamkniety
http://informatorbudownictwa.pl/
http://informatorbudownictwa.pl/stan-surowy-zamkniety
http://informatorbudownictwa.pl/instalacje
http://informatorbudownictwa.pl/wykanczanie-i-urzadzanie
http://informatorbudownictwa.pl/nowosci
http://informatorbudownictwa.pl/promocje
http://informatorbudownictwa.pl/aktualnosci
http://informatorbudownictwa.pl/porady
http://informatorbudownictwa.pl/vademecum
http://informatorbudownictwa.pl/filmy
http://informatorbudownictwa.pl/kontakt


Wydawca

AVT-Korporacja 

Sp. z o.o.

ul. Leszczynowa 11

03-197 Warszawa 

tel.: 22 257 84 99

fax.: 22 257 84 90

avt@avt.pl

avt.pl

ulubionykiosk.pl

Na skróty

Nowości

Promocje

Aktualności

Porady

Vademecum

Filmy

Ulubionykiosk.pl

BUDOWNICTWO I WNĘTRZA

BudujemyDom.pl
WybieramyDom.pl
CoZaIle.pl
Informator Budownictwa.pl
ZielonyOgródek.pl
UrządzamyDom.pl
CzasNaWnetrze.pl
Ekobudowanie.pl
InstalacjeB2B.pl

DachyB2B.pl
OknaiDrzwiB2B.pl
WykańczanieB2B.pl
PrzegrodyB2B.pl
Budownictwo SportoweB2B.pl
Wybieramy Architekta.pl

MUZYKA I DŹWIĘK

Audio.com.pl
MagazynGitarzysta.pl
MagazynPerkusista.pl

EiS.com.pl
LiveSound.pl
MagazynBasista.pl
FirmyMuzyczne.pl
Gitarzysta.TV

ELEKTRONIKA I
AUTOMATYKA

ElektronikaB2B.pl
AutomatykaB2B.pl
Elektronika Praktyczna
Elportal.pl

Świat Radio

EDUKACJA I HI-TECH

DigitalCameraPolska.pl
Fotopolis.pl
MagazynT3.pl
Młody Technik mt.com.pl
WebToster.pl

RODZINA

ZakupydlaDziecka.pl
OczymLekarze.pl

Nasze serwisy

Polecamy

Informator budownictwa to profesjonalna baza produktów budowlanych. Znajdziecie tu Państwo informacje o nowościach i
promocjach asortymentowych z zakresu stanu surowego, instalacji i urządzenia wnętrz.

http://avt.pl/
https://avt.pl/
https://ulubionykiosk.pl/
http://informatorbudownictwa.pl/nowosci
http://informatorbudownictwa.pl/promocje
http://informatorbudownictwa.pl/aktualnosci
http://informatorbudownictwa.pl/porady
http://informatorbudownictwa.pl/vademecum
http://informatorbudownictwa.pl/filmy
https://ulubionykiosk.pl/branza/6-budownictwo-i-wnetrza
http://www.budujemydom.pl/
http://www.wybieramydom.pl/
http://cozaile.pl/
http://informatorbudownictwa.pl/
http://www.zielonyogrodek.pl/
http://urzadzamydom.pl/
http://czasnawnetrze.pl/
http://ekobudowanie.pl/
http://instalacjeb2b.pl/
http://dachyb2b.pl/
http://oknaidrzwib2b.pl/
http://wykanczanieb2b.pl/
http://przegrodyb2b.pl/
http://ibiss.pl/
http://wybieramyarchitekta.pl/
http://audio.com.pl/
http://www.magazyngitarzysta.pl/
http://magazynperkusista.pl/
http://www.eis.com.pl/
http://livesound.pl/
http://magazynbasista.pl/
http://www.firmymuzyczne.pl/
http://www.gitarzysta.tv/
http://elektronikab2b.pl/
http://automatykab2b.pl/
http://ep.com.pl/
http://elportal.pl/
http://www.swiatradio.com.pl/
http://digitalcamerapolska.pl/
http://www.fotopolis.pl/
http://magazynt3.pl/
http://www.mt.com.pl/
http://webtoster.pl/
http://zakupydladziecka.pl/
http://oczymlekarze.pl/

