Innowacyjne usługi na bazie technologii
LED szansą na poprawę konkurencyjności
firmy Constans Grupa Sp. z o.o.

Cel projektu:
Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy Constans Grupa
Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowej usługi projektowania spotów reklamowych oraz
udoskonalonej pod względem technologicznym usługi wynajmu czasu i miejsca reklamowego
na wielkoformatowym ekranie LED.
Celami planowanej inwestycji są również:
a) Podniesienie innowacyjności technologicznej firmy przez zakup innowacyjnego
ekranu wielkoformatowego, zakup nowoczesnego laptopa oraz oprogramowania
służącego w szczególności do tworzenia projektów marketingowych oraz ofertowych
b) Zdobycie nowej grupy odbiorców,
c) Wzmocnienie obecnych relacji biznesowych
d) Zaistnienie i uzyskanie korzystnej pozycji w branży reklamy zewnętrznej
e) Wprowadzenie nowych usług do katalogu ofertowego firmy dostosowanego do
oczekiwać klientów
f) Efektywne wykorzystanie majątku i zasobów ludzkich firmy
g) Podniesienie jakości oferowanych usług poprzez znaczącą zmianę procesu
świadczenia usług wynajmu miejsca i czasu reklamowego
h) Dotarcie do nowej grupy odbiorców
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i) Wygenerowanie środków finansowych na realizację kolejnych projektów
j) Poprawa funkcjonowania firmy od strony marketingowej
k) Poprawa wizerunku firmy poprzez promocję swoich usług

Przedmiot projektu:
Przedmiotem projektu jest zakup i montaż środków trwałych w celu zaoferowania nowych i
udoskonalonych usług wpływających na poprawę konkurencyjności i innowacyjności firmy.
Zrealizowane to zostanie poprzez następujące działania:
1. Zakup i montaż kompletnego wielkoformatowego ekranu LED – 1 szt.
2. Zakup laptopa – 1 szt.
3. Zakup kompletnego urządzenia wielofunkcyjnego – 1 szt.
4. Zakup zestawu mebli biurowych:– 1 zestaw: biurko – 1 szt., kontenerek – 1 szt.
5. Zakup fotela do biurka – 1 szt.
6. Zakup oprogramowania Adobe CS5 Web Premium PL – 1 szt.
Zakup i montaż kompletnego wielkoformatowego ekranu LED związany jest z
wprowadzeniem udoskonalonej pod względem technologicznym usługi wynajmu czasu i
miejsca reklamowego na wielkoformatowym ekranie LED.

Rezultaty projektu:
Rezultatem projektu będzie zaoferowanie dwóch usług:
1. Projektowanie spotów reklamowych – nowa usługa dla firmy
2. Wynajem czasu i miejsca reklamowego na wielkoformatowym ekranie LED –
udoskonalona pod względem technologicznym
W tym celu w ramach projektu zakupionych zostanie 5 środków trwałych i 1 wartość
niematerialna i prawna. Projekt przyczyni się również do zwiększenia zatrudnienia o 1 osobę
- Specjalistę ds. marketingu i obsługi wielkoformatowego ekranu LED.
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