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Superbrands TV je exkluzívní služba výhradně pro držitele prestižního ocenění
Superbrands. Značky uvedené v ročenkách Superbrands mohou získat
profesionální audiovizuální prezentaci. Každému klientovi navrhneme podrobný
scénář, po jeho odsouhlasení vyrobíme pro danou značku videoklip Superbrands
TV v délce 3 minut.
Superbrands TV je moderní a působivý způsob komunikace pro ty nejlepší
Superbrands. Komponovaný digitální filmový obsah vypráví příběhy značek z
knih Superbrands jedinečným a nezapomenutelným způsobem.
Klient obdrží svoje Supebrands TV video v rozlišení 480p a 720p HD. Soubor
480p lze díky menší datové náročnosti použít pro webové aplikace a pro shlédnutí
na chytrých telefonech, 720p HD verzi lze použít pro firemní prezentace značky
na velkých obrazovkách.
Každé Superbrands TV video je propagováno prostřednictvím webových stránek
http://www.czechsuperbrands.com/ a na našem YouTube kanálu na adrese:
www.youtube.com/user/superbrandstv/video.
První značky v partnerském programu Superbrands TV dosáhly již 1,5 milionu
shlédnutí.
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Jedním z nejúčinnějších kanálů pro videa Superbrands TV jsou sociální sítě.
Nejpoužívanější způsoby využití videí jsou:
u Propagace Superbrands TV videa na webových stránkách společnosti
Pertamina Enduro

u Šíření prostřednictvím stránky pro fanoušky nebo odběratele na Facebooku

COOP Jednota

u Tweety
Sirup Kurnia

u Aktualizace korporátního LinkedIn profilu, využití v interní i externí business
komunikaci

Mondi

u Zobrazení QR kódu na tištěných reklamních materiálech a obalech, které
majitelům chytrých telefonů umožňují naskenovat QR kód a sledovat
Superbrands TV video.
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u Využití Superbrans TV videa na konferencích, seminářích, kongresech,
veletrzích a v recepčních prostorách firmy.
Odkaz na Superbrands TV, trvalou a působivou videoprezentaci prémiového
postavení značky a ocenění pečetí Superbrands, je možno zasílat mailem
nebo prostřednictvím sociálních sítí na ředitele, akcionáře, investory, obchodní
partnery, klíčové klienty, vedení společností, špičkové manažery, ale také do
personálních oddělení, členům akademické sféry, do médií nebo reklamních a
PR agentur. Superbrands TV jako audiovizuální potvrzení statutu Superbrands
je moderním způsobem prezentace dosažených výsledků a úspěchů značky.
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