PR i Marketing

Oferta współpracy Amari Senses

Manager Amari Senses
Reklama, współpraca i kolaboracja z @amarisenses
Sugestie i pytania prosimy kierować na maila: info@amarisenses.pl lub bezpośrednio
@amarisenses
Okres rozpatrywania wniosku - 2 dni roboczych

Krótko o nas
Amari Spa to miejsce spokoju i relaksu, gdzie zadbamy o Twoje ciało i duszę przenosząc
Cię do bajecznej krainy uzdrawiającego dotyku.
Jesteśmy siecią najbardziej polecanych salonów masażu tajskiego. Dbamy o naszych
klientów już piąty rok.
W ciągu tego czasu pomogliśmy naszym Klientom wyciszyć się, zrelaksować, usprawnić
swoje ciało, jak również wyeliminować długotrwały, męczący ból.
W naszych salonach masują najwybitniejsi masażyści z Tajlandii, gdzie masaż jest
integralną częścią życia każdego człowieka, a wiedza o nim przekazywana jest z
pokolenia na pokolenie. Nasi Specjaliści wybierani są na drodze tzw. castingów spośród
masażystów mających udokumentowaną edukację i praktykę w pracy z ciałem. Oprócz
ogromnego doświadczenia i sprawdzonych umiejętności technicznych, ważna jest dla nas
energia masażystów których zapraszamy do współpracy ich zdecydowanie i siła dlatego
masaż wykonany w Amari daje pełną satysfakcję i odczuwalne rezultaty w ciele każdego
Klienta.
Każdy z naszych Masażystów ukończył najbardziej prestiżowe szkoły masażu w Tajlandii
oraz zdobył wieloletnie doświadczenie w najlepszych salonach na całym świecie.
Gwarantujemy najwyższy standard usług w każdej naszej placówce. Inspirujemy się
salonami działającymi w Tajlandii i do naszych zabiegów wykorzystujemy oryginalne,
naturalne Tajskie produkty.

Oczekujemy od Ciebie
● Jesteś gotowy, aby dostarczyć statystyki i portret swoich odbiorców w formacie
wideo lub zdjęć;
● Twój portret odbiorców jest podobny do portretu odbiorców Amari Senses ;
● Tworzysz wysokiej jakości i pyszne treści - bez pieczątek i oczywistej reklamy,
kreatywne, nowoczesne;
● Lubisz nietuzinkowe rozwiązania - na przykład tworzysz ciekawe filmy, kręcisz
fajne historie, piszesz ciekawe teksty, recenzujesz kosmetyki, zabiegi upiększające
itp.;
● Pracujesz na wzajemnie korzystnych warunkach dla swoich odbiorców i odbiorców
swojego partnera PR;

Z kim chcemy pracować
Fotografowie
Drodzy fotografowie!
Chętnie rozpatrzymy Twoje propozycje współpracy, wspólnej fotografii lub fotografii na
warunkach barterowych.
Warunki:
● Pracujesz na profesjonalnym sprzęcie: aparat, światło, statyw itp.;
● Jesteś gotowy podać przykłady swoich prac fotograficznych;
● Twoje prace fotograficzne pasują do wizualnego stylu @amari.senses;
● Pracujesz na wzajemnie korzystnych warunkach zarówno dla siebie, jak i dla
swojego partnera PR;
● Tworzysz wysokiej jakości i pyszne treści - bez pieczątek, kreatywne, nowoczesne;
● Lubisz odważne decyzje – np. tworzysz absolutnie niepowtarzalne zdjęcia z
ciekawą obróbką itp.

Media: offline i online
Drodzy przedstawiciele mediów!
Chętnie rozważymy Twoje propozycje współpracy, wspólnych promocji krzyżowych i
innych wydarzeń PR.
Warunki:
● Chęć dostarczania statystyk odwiedzin strony / liczby unikalnych użytkowników
dziennie - dla mediów internetowych;
● Chęć dostarczenia kopii drukowanych - dla mediów offline;
● Portret odbiorców Twoich mediów jest podobny do portretu odbiorców Amari
Senses;
● Twoje media tworzą wysokiej jakości treści - bez znaczków, ciekawe, świeże,
kreatywne, nowoczesne;
● Chęć pracy na obopólnie korzystnych warunkach – na przykład dostarczanie
unikalnych bonusów/przywilejów dla klientów Amari Senses.
Wszystkie szczegóły współpracy omawiane są indywidualnie.

Blogerzy
Drodzy blogerzy!
Chętnie rozważymy Twoje propozycje współpracy i wspólnych promocji krzyżowych.
Warunki:
● Twoja publiczność jest aktywna i waha się od 30 tysięcy subskrybentów i więcej;
● Jesteś gotowy do udostępnienia statystyk wideo dotyczących zasięgu i wyświetleń
Twojego profilu / historii;
● Jesteś gotowy, aby dostarczyć statystyki i portret swoich odbiorców w formacie
wideo lub zdjęć;
● Twój portret odbiorców jest podobny do portretu odbiorców Amari Senses;
● Tworzysz wysokiej jakości i pyszne treści - bez pieczątek i oczywistej reklamy,
kreatywne, nowoczesne;
● Lubisz nietuzinkowe rozwiązania - na przykład tworzysz ciekawe filmy, kręcisz
fajne historie, piszesz ciekawe teksty, recenzujesz kosmetyki, zabiegi upiększające
itp.;
● Pracujesz na wzajemnie korzystnych warunkach dla swoich odbiorców i odbiorców
swojego partnera PR;
● Przykłady współpracy
○ Organizacja urodzin lub innego wydarzenia w Amari Senses;
○ Pokrycie udziałów Amari Senses w Twoim profilu;
○ Przeprowadzenie programu cross-bonus dla Twojej i naszej publiczności.

Filmowcy
Drodzy filmowcy!
Chętnie rozpatrzymy Twoje propozycje współpracy, wspólne kręcenie wideo lub
nakręcenie wideo na warunkach barterowych.
Warunki:
* Pracujesz na profesjonalnym sprzęcie: aparacie, sprzęcie wideo, świetle, statywie itp.;
* Jesteś gotowy, aby podać przykłady swojej pracy wideo;
* Twoje prace wideo odpowiadają wizualnemu stylowi @amari.senses, a jeśli nie, możesz
rozsądnie wyjaśnić, dlaczego twoje prace wideo zasługują na uwagę;
* Pracujesz na wzajemnie korzystnych warunkach zarówno dla siebie, jak i dla swojego
partnera PR;
* Tworzysz wysokiej jakości i pyszne treści - bez pieczątek, kreatywne, nowoczesne;
* Lubisz odważne decyzje - na przykład kręć filmy z niezwykłą edycją, niezwykłymi
efektami specjalnymi itp .;
Wszystkie szczegóły współpracy omawiane są indywidualnie.

Projektant wnętrz
Drodzy projektanci wnętrz!
Chętnie rozpatrzymy Państwa propozycje współpracy lub opracowanie projektu
wzorniczego naszych uzdrowisk na zasadzie barteru.
Warunki:
● Jesteś gotowy podać przykłady swojej dotychczasowej pracy w zakresie
projektowania wnętrz / planowania pomieszczeń;
● Możesz odróżnić styl chinoiserie od hi-tech;
● Uwielbiasz nietuzinkowe rozwiązania w aranżacji wnętrz i jesteś gotów o tym
opowiedzieć;
● Znasz aktualne trendy w dziedzinie aranżacji wnętrz;
● Pracujesz na obopólnie korzystnych warunkach dla Ciebie i Twojego partnera PR;
Wszystkie szczegóły współpracy omawiane są indywidualnie.

Strony internetowe i agregatory
Drodzy właściciele witryn i agregatorów!
Chętnie rozważymy Twoje propozycje współpracy i wspólnych promocji krzyżowych.
Warunki:
● Chęć dostarczania statystyk odwiedzin strony / liczba unikalnych użytkowników
dziennie;
● Chęć dostarczenia informacji o portrecie odbiorców Twojego zasobu;
● Portret odbiorców Twojego zasobu online jest podobny do portretu odbiorców
Amari Senses;
● Twój zasób online jest wysokiej jakości i nowoczesny, a co najważniejsze przydatny dla odbiorców;
● Będzie świetnie, jeśli Twój zasób online jest związany ze spa, masażem lub branżą
kosmetyczną;
● Chęć pracy na obopólnie korzystnych warunkach – na przykład dostarczanie
unikalnych bonusów/przywilejów dla klientów Amari Senses.
Wszystkie szczegóły współpracy omawiane są indywidualnie.

