ВСИЧКО СЕ СЪЗДАВА,
ВСИЧКО СЕ
ТРАНСФОРМИРА.

- ПОВЕЧЕ ОТ СПИСАНИЕ
Нашето желание е MODA да
вдъхновява читателите си, като им
предлага най-доброто от модата,
красотата, културата и изкуството.
MODA разглежда важни за жените
теми, както в България, така и по
света. Също така представя както
български, така и чуждестранни
постижения в сферата на модния
дизайн и фотография.

www.piero97.com

MODAMAGAZINE.BG
Нов прозорец към света на модата

Интегрирането на печатното издание със
сайта позволява кооперирането на луксозното
бутиково представяне с възможностите за
широко разпространение в интернет. Запазвайки
есенцията на MODA, новата структура на
дигиталната платформа позволява да сме в
по-близка връзка с читателите.
Modamagazine.bg представя многоизмерен свят по
иновативен начин актуализирайки съдържанието
му ежедневно. Към визуалната сила на снимките
се прибавят качествени текстове, истории,
различна структура с идеята да се създаде
по-пълно интерактивно преживяване.
Modamagazine.bg развива уникално предложение за
дигитален достъп до света на модата.
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Нов прозорец към света на модата

В новия сайт е заложена идеята за дигитално
списание с интерактивен достъп до
продуктите, намерили място на страниците
на списанието. Защото в нашите дни всяка
визия се нуждае от достъпност и възможност
за реализация в реалния живот. Всичко , което
стилистите на списанието създават, е достъпно
за потребление чрез дигиталното списание в
сайта Modamagazine.bg.

BUY!

Директно
насочване
към продукта
в сайта на
клиента

Профил на потребителите
20+ години, активни в социалните мрежи жени, ентусиазирани,
модерни, възприемчиви към новостите, следващи тенденциите,
търсещи информация в интернет.
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Нов прозорец към света на модата

>

Това е нашата дигитална вложка, мястото,
където може да бъде вложен каталог на бранд
или магазин, отново с директен достъп до
продуктите на клиента. Също така можем да
изготвим цялостно представяне на бранд или
магазин, което може да бъде под формата на
каталог или да изглежда като дигиталното ни
списание ( PR публикации, снимки, фотосесия и
шопинг).

Представяне
на марка

Директно
насочване
към сайта на
клиента.

>

BUY!

Влагане на
цял каталог
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ШОПИНГ ГАЛЕРИЯ
Нов прозорец към света на модата

Тук е мястото, където се оформя селекция от
продукти-модни или бюти , обединени от обща
тенденция. По желание на клиента може да се
представи серия продукти на марка или магазин.
При кликване върху продукта е осигурен директен
достъп до сайта на марката или магазина, от
където може да се закупи шопинг предложението.

BUY!

Директно
насочване
към продукта
в сайта на
клиента
www.piero97.com

DISPLAY
ADV
Рекламните позиции предоставят максимална
видимост и разпознаване на продуктите на
нашите клиенти.

БАНЕРИ

MODA DIGITAL

MODA IN

ШОПИНГ ГАЛЕРИЯ

РЕКЛАМНИ РЕШЕНИЯ
.
.
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.
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БАНЕРИ
ГЛАВА НА САЙТА
MODA DIGITAL
MODA IN
ШОПИНГ ГАЛЕРИЯ
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