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KONCEPT
Ve SLOU chceme díky Vám ukázat, že vše, co potřebujeme pro moderní život, se dá sehnat v
kategorii UDRŽITELNÉ nebo ve scénáři CIRKULÁRNÍ. Že produkty vyrobené zodpovědně nejsou
kompromisem na designu nebo statusu moderního člověka. Že věci, které před námi někdo používal,
neztrácí na hodnotě, ba naopak.
Naším cílem je inspirovat lidi, aby zpomalili své životy a změnili tak svůj životní styl. Přesunou pak své
priority a začnou hledat jiné druhy produktů. Ty, které nabízíte Vy! Vytvoření přehledného seznamu
značek a obchodníků, kteří sdílí stejné hodnoty a efektivní informování o produktech a především
příběhu, je ten nejlepší způsob, jak si k Vám najdou cestu ti správní zákazníci.
V novém konceptu našeho marketingového partnerství SLOU BRANDS jsme se rozhodli zaměřit na
to, co momentálně nejvíce hýbe světem, a to jsou sociální sítě. Stěžejním bodem je budování
seznamu udržitelných, ekologických a hlavně SLOU značek, který si naše komunita, tedy Vaši
zákazníci, budou moci kdykoliv rozkliknout, prohlédnout a inspirovat se z něj k nákupu na našem
instagramu ve speciálních záložkách v highlights. Základním produktem se tak stává příspěvek o Vaší
značce u nás ve stories a spolu s ním si pak můžete dokoupit další formy produkty marketingové
propagace v libovolném počtu i kombinaci.
Chcete se dozvědět více o hodnotách a kritériích pro výběr jednotlivých značek? Přečtěte si je TADY.

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

Všechny jednotlivé produkty lze libovolně kombinovat a vytvořit tak balíček služeb na míru, který si
můžete sami postavit, podle svých představ.
⇨ Příspěvek ve stories + umístění v highlights – 900,Hlavní produkt a také základní stavební kámen Vašeho balíčku služeb od nás. Jedná se o příspěvek
o Vaší značce u nás ve stories s odkazem na Vaše webové stránky a sociální sítě a jeho dlouhodobé
umístění v označených záložkách v highlights.
Bez něj to nejde, takže je vždy součástí všech zvolených možností spolupráce.
(Pro značky účastnící se SLOU DAYS je tato možnost automatickou a bezplatnou součástí registrace.)

⇨ Soutěž na IG – 1400,Soutěž bude inzerována skrze příspěvek ve feedu a tři stories na našem profilu + vyhlášení ve story.
Soutěž má pro účastníky jasná a klasická pravidla:
dát ♥ k příspěvku, sledovat náš i Váš profil, napsat text do komentáře
My pak počítačově vylosujeme výherce.
Po předchozí domluvě s Vámi si také vyhrazujeme možnost přizvat k soutěži influencera, který bude
soutěž propagovat společně s námi. V tomto případě souhlasíte poskytnout dvě stejné či velmi
podobné odměny (pro výherce a pro influencera).
V případě, že by se jednalo o fyzické produkty, je poštovné hrazeno Vámi.

⇨ Live rozhovor na IG – 1000,Rozhovor bude probíhat přímo s Kamilou.
Na předem domluvené téma, ale samozřejmě především o tom, co děláte a vytváříte, o původu Vaší
značky, Vašem příběhu, prostě o Vás. Rozhovor slouží především k tomu, aby Vás zákazníci poznali
a budovalo se tak povědomí o Vaší značce v komunitě, která smýšlí stejně, jako vy.

⇨ Reel na IG – 1000,Námi natočené krátké video o Vás, které zůstane u nás na Instagramu v Reels.
Vhodné především pro představení Vaší prodejny či výrobny, ale fantazii se meze nekladou.
Kvůli organizačním záležitostem je tato možnost určena pouze pro značky v Praze a Brně.

⇨ Newsletter – 500,Náš každotýdenní newsletter věnovaný jeden týden Vám a Vaší značce.
Samozřejmě s představením toho, co děláte, s odkazy na Vaše webové stránky, profily na sociálních
sítích a případně na výsledky naší spolupráce - soutěž nebo rozhovor na IG.

Můžete také v rámci spolupráce nabídnout našim fanouškům, Vašim zákazníkům, určité výhody (10
% sleva či poštovné zdarma s kódem nebo něco jiného), což je pro zákazníka samozřejmě motivace
pro návštěvu Vašeho webu/profilu a především k nákupu.
Pokud byste chtěli našim návštěvníkům nabídnout něco extra nezapomeňte zadat do Vašeho
systému slevový kód SLOU a v registračním formuláři označit, jakou výhodu pro naše fanoušky u vás
na webu chystáte! Můžete tak také snadno sledovat, kteří zákazníci k Vám přišli od nás.

REGISTRACE DO SLOU BRANDS

Jdete do toho? Tak to je paráda! Dalším krokem je vyplnění registračního formuláře.

Registrační formulář automaticky uloží Vaše odpovědi. Bohužel nemáme kapacitu osobně potvrdit
každou z registrací. Pokud si nejste jisti, zda byla vaše registrace odeslána správně, kontaktujte
maria@slou.cz.
Budeme Vás informovat, zda Vaše značka splňuje naše kritéria. Pokud ano, v takovém případě bude
k e-mailu připojena faktura. Plnění z naší strany je možné až po obdržení platby.
Uskutečnění plnění z naší strany proběhne do dvou měsíců po obdržení platby a dle našeho
časového rozvrhu.
Respektujte prosím rozměry obrázků požadovaných v registračním formuláři.
Vyhrazujeme si právo změnit, oříznout nebo jinak upravit obrázky, které nám pošlete.
Ceny a podmínky jsou platné k 31. 5. 2022. Po tomto datu si vyhrazujeme právo změnit ceny a
podmínky.

<3 Díky za to, že svou prací děláte z fashion smysluplné odvětví.
Je nám ctí, že Vám s tím můžeme pomoci.

