
APPLE PS HOSTESS
ÜGYNÖKSÉG



BEMUTATKOZÁS

Apple PS Promóciók
Cégünk 2005 óta nyújt host, hostess és promóteri szolgáltatást.

Promóteri szolgáltatásunk célja, hogy az Ön cégét, márkáját, magasabb színvonalra emeljük az általunk

biztosított promóteri személyzettel. Eladási volumen növelése, vásárlók tájékoztatása offline jelenléttel.

Tudjuk, hogy a fogyasztó számára a rohamosan digitalizálódó világban még mindig nagy jelentőséggel bír a

termékek és márkák személyes megismerése, kipróbálása. A vásárlók választásához nagy mértékben

hozzájárul a felkészült személyzet megfelelő kommunikációja és szakértelme, ehhez kínáljuk a piacon

kiemelkedő színvonalú promóteri szolgáltatásunkat.



PROMÓTER 

SZOLGÁLTATÁS

o Offline eladásösztönzés

o Tájékoztatás, termékbemutatás

o Országos lefedettség

o Media Markt, Euronics, BestByte, 

Auchan (electro)

o 2022-ben 38 áruházban voltunk jelen 

országosan

o Évi 25.000 óra sikeres in-store promóció

o Évi 3.500 alkalom kiállás

o Több mint 3000 regisztrált tag



PROMÓCIÓ KIDOLGOZÁSA

o Áruház javaslatok

o Termék és területi adottság alapján

o Teljes körű túraterv felállítása az ügyfél igényeire

szabva

o Forgalom specifikus munkaidő javaslatok

o Bónuszrendszer kidolgozása

o Létszám meghatározása

o Dedikált Account Manager biztosítása



• ÉLŐ MUNKAIDŐ-
NYILVÁNTARTÁS,   LOKÁCIÓ 
ALAPJÁN

• FÉNYKÉP FELTÖLTÉSI 
LEHETŐSÉG

• ELADÁSOK AZONNALI 
RÖGZÍTÉSE

• ELÉRT CÉLOK MÉRÉSE

• BÓNUSZ MÉRÉSE

• VÁSÁRLÓI ELÉGEDETTSÉG 
MÉRÉS (KÉRDÉSEK, 
KOMMENTEK LEHETŐSÉGE.)

• HETI – HAVI RIPORTOK, 
KIMUTATÁSOK LEHÍVÁSA

• IGÉNY SZERINT SZEMÉLYRE 
SZABHATÓ: KÉSZLETFELMÉRÉS, 
ÁRFELMÉRÉS

• ORSZÁGOS SUPERVISOR 
HÁLÓZAT

• A PROMÓTERI CSAPAT 
RENDSZERES, SZEMÉLYES 
ELLENŐRZÉSE

• KAPCSOLATTARTÁS AZ 
ÁRUHÁZZAL, AZ ÁRUHÁZ 
RÉSZÉRŐL PL.: 
OSZTÁLYVEZETŐ 
ÉRTÉKELÉSÉNEK KÉRÉSE A 
PROMÓTERRŐL

• SZEMÉLYZET, SALES CSAPAT 
SZAKÉRTELMÉNEK ÉS 
HATÉKONYSÁGÁNAK 
FELMÉRÉSE

• ELLENŐRZÉS

▪ KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSKÉNT 
IS IGÉNYBE VEHETŐ

1. ONLINE RIPORTING TOOL 2. SUPERVISING 3. MYSTERY SHOPPING

MÉRHETŐSÉG ÉS NYOMONKÖVETÉS



KIVÁLASZTÁS, SZEMÉLYZET

Nagy figyelmet fordítunk a megfelelő személyzet kiválasztására és oktatására, hiszen az általunk

nyújtott promóteri személyzet az alapja szolgáltatásainknak és a képviselt brand sikerének az offline

promóciók terén.

A munkába állás után folyamatosan menedzseljük promóteri/értékesítői csapatunkat a hosszú távú 

elégedettség érdekében.

o Regisztrációs folyamatunk során már a kezdetektől felmérjük az állományunk képességeit,

tapasztalatát

o Regisztrációra mindig személyes interjú alkalmával kerül sor

o Ügyfeleink a legjobb értékesítői és kommunikációs képességekkel rendelkező promótereket kapják

o Lehetőség van külön ügyfél általi castingra is

o Tréning leszervezése

o Igény esetén tréning megtartása

o Előadóterem biztosítása



REFERENCIÁINK, PARTNEREINK



Budai Péter
Budai.Peter@applepshostess.hu

www.applepshostess.hu

Instagram

KAPCSOLAT

mailto:Budai.Peter@applepshostess.hu
http://www.applepshostess.hu/
https://www.instagram.com/appleps_hostess/?hl=hu
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