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BEAUTY GUIDE Przewodnik Urody ma charakter kompleksowy - obok wersji na stronie
przewodnikurody.pl pojawi się równolegle serwis internetowy oraz katalog stron, w którym znajdą się firmy z
nami współpracujące. Nawiązując z nami współpracę inwestują Państwo w swój biznes, dając się poznać
szerokiemu gronu odbiorców poprzez zaistnienie w kilku mediach jednocześnie, utrwalają Państwo
przekonanie stałych klientów o wysokiej jakości państwa usług, a także zachęcają Państwo nowych do
przyjścia właśnie do Państwa. Chcemy trafić do kobiet aktywnych zawodowo i dbających o swój wizerunek, a
te są często stałymi użytkownikami Internetu, jak również odbiorcami tzw. prasy kobiecej z zakresu tematyki
zdrowia i urody. Ze względu na brak czasu kobiety aktywne nastawione są na szybkie uzyskanie wiadomości
na temat usług, które je interesują. Ze względu na pracę zawodową czy innego rodzaju aktywności, jak np.
działalność w różnych stowarzyszeniach czy organizacjach, a także z powodu życia prywatnego nie mają one
czasu na to, by spędzać godziny w poszukiwaniu informacji. BG zawsze mogą mieć przy sobie, w torebce, a
także na ekranie komputera, ponieważ planowane jest również udostępnienie magazynu w wersji
on-line.BEAUTY GUIDE to elegancka i subtelna forma graficzna mająca nawiązywać do renomowanych
pism kobiecych, która idealnie współgra z charakterem branży, której dotyczy: urody. Poprzez atrakcyjną
szatę graficzną otrzymamy wrażenie profesjonalności usług, ponieważ to jest właśnie to, co chcemy z
Państwem współtworzyć: profesjonalny rynek usług. Chcemy współpracować tylko z najlepszymi firmami,
żeby zapewnić klientkom dostęp do dobrej jakości usług. Kobiety chcą być zadbane i wyglądać właśnie tak,
jak te pojawiające się na łamach magazynów. BG pozwoli im uwierzyć, że jest to dla nich dostępne i w
konsekwencji ośmieli je do skorzystania z usług firm. Również uchroni przed zażenowaniem mogącym
wyniknąć z niewiedzy, nieznajomości terminów używanych w branży.
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