
Aktivity našich členů při příležitosti Světového dne stínicí techniky

Global Shading Day
Světový den stínicí techniky 21. března 2023

Zákazníkům jsme připravili Den otevřených dveří v praž-
ském showroomu pobočce v Praze 10 - Vršovicích.

ALMMA s.r.o., www.almma.cz 

Na  21. březen 2023 jsme připravili vydání tiskové 
zprávy o  přínosech stínicí techniky + info na  face-
booku, LinkedIn, Instagramu, posty na sítě ve třech 
vlnách: FB, LinkedIn + IG, Newsletter – info pro part-
nery 1. tiskovka. + 2. NL složený z  textu k  příspěv-
kům na sítě + naše fotky stínění a připomínka GSD.

BEMATECH s.r.o., www.bematech.eu 

K příležitosti #GlobalShadingDay chystáme ve spo-
lupráci s TZBinfo a Estav Webinář na téma roletové-
ho a žaluziového překladu HELUZ Family 3in1 nosný, 
kde budeme hovořit i  o  zásadním významu stínicí 
techniky v moderní výstavbě. Webinář bude odvysí-
lán přímo 21. března na platformě Estav.
Připravujeme také tiskovou zprávu s  informacemi 
o našem produktu i o významu stínicí techniky, kterou 
umístíme na naše weby i sociální sítě.  Sledujte nás!

HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s., www.heluz.cz 

V HOPA Plzeň plánujeme na 21. 3. 2023 akci pro ve-
řejnost, kdy naši zástupci pomůžou a poradí zákaz-
níkům, jaká stínicí technika by byla pro ně ideální. 
Zákazníci budou moci získat speciální slevu na pro-
dukty stínicí techniky. 

HOPA Plzeň s.r.o., www.ho-pa.cz 

V rámci Global Shading Day pořádá ISOTRA a.s. Den 
otevřených dveří s  exkurzí pro střední školy, dále 
poskytne fi nanční/produktový dar středisku péče 
o zdravotně postižené osoby, zašle newsletter na své 
(B2B) zákazníky, uvede článek na blogu pro koncové 
zákazníky, příspěvek na FB a Instagramu pro konco-
vé uživatele a PR články v on-line prostředí.  

ISOTRA a.s., www.isotra.cz 

Při  příležitosti Dne stínicí techniky připravujeme 
tipovací soutěž pro uživatele na  sociální síti Face-
book. Otázka bude zaměřena na  stínicí techniku 
a nejbližší tip získá slevový voucher na pořízení stí-
nicí techniky.

LOMAX & Co s.r.o., www.lomax.cz 

Firma MARON CZ připravila v rámci Global Shading 
Day komplexní a  intenzivní komunikaci o  příno-
sech stínicí techniky všemi dostupnými prostředky 
(newsletter, FB, Instagram, LinkedIn, webové strán-
ky...).  Podívejte se!

MARON CZ s.r.o., www.maron.cz 

Celodenní přístup do  našeho showroomu stíni-
cí techniky pro veřejnost bez objednání v čase cca 
8:00-18:00 (možná bude prodlouženo), za  účasti 
a doprovodu majitele fi rmy – pana Roberta Pajonka, 
soutěž o  nejlepší fotografi i z  řad našich zákazníků, 
kteří u  nás někdy v  minulosti provedli objednávku 
stínicí techniky (výherce obdrží např. kupón na další 
nákup u  nás), vyhlášení nejlepší recenze z  řad na-
šich zákazníků, po celý týden postovat na naše sítě 
a  www prezentaci Tipy a  triky v  používání stínicí 
techniky.

PAKL s.r.o., www.pakl.cz 

Informační kampaň o  přínosech stínicí techniky 
na sociálních sítích – Facebook, Instagram, LinkedIn. 
Sledujte nás.

SOMFY spol. s r.o., www.somfy.cz 

Na #GlobalShadingDay jsme pro zákazníky připravili 
prodlouženou otevírací dobu a slevu na naše vlastní 
produkty. 

UMBRATEC s.r.o., www.umbratec.cz 

Svaz podnikatel  ve stínicí technice uspo ádá na svém facebookovém pro-
 lu sout ž GRILL PARTY – o fotogra  e z grilování pod n kterým ze stínicích 

prvk , nap . markýzou, pergolou apod. Vylosovaný výherce obdrží grilovací 
soupravu a sadu vín.So
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