CLEVER FRAME®
PRZEWODNIK

CLEVER FRAME®
NA ŚWIECIE
SETKI OSÓB PRACUJĄCYCH
NA SUKCES TYSIĘCY KLIENTÓW

ZAWSZE O JEDEN KROK DO PRZODU
Naszą ofertę wyróżniają niestandardowe, opatentowane rozwiązania,
nad którymi czuwa sztab specjalistów - doświadczonych projektantów,
technologów, managerów oraz doradców klienta. Na przestrzeni lat
wypracowaliśmy własny styl i rozwiązania, które wywarły istotny wpływ na
polskie i europejskie wystawiennictwo. Naszą pozycję na rynku ugruntowała
nie tylko unikalna idea stoisk modułowych, ale i własne, profesjonalne
zaplecze - studio projektowe oraz zakład produkcyjny, dzięki którym
tworzymy spersonalizowane rozwiązania dla biznesu.
Clever Frame® to system dostosowany do Twoich oczekiwań. Z naszą
pomocą stworzysz funkcjonalne stoiska promocyjne, które podkreślą
profesjonalny wizerunek Twojej marki, przy jednoczesnym obniżaniu
kosztów marketingowych.
Poznaj nasze produkty. Postaramy się, abyś znalazł to, czego szukasz.

WWW.CLEVERFRAME.PL

CLEVER FRAME® / WARTOŚCI

CZYM JEST CLEVER FRAME®?
SZWAJCARSKI SCYZORYK MARKETINGU

MODULAR SALES
SUPPORT ARCHITECTURE

MODULAR

To hasło określa naszą misję. Głęboko wierzymy, że moment zetknięcia się Klienta
z finalnym produktem jest jednym z najważniejszych w całym procesie sprzedażowym.
Decyduje o zainteresowaniu produktem
lub jego braku. Wiemy, jak ważny jest sam
sposób prezentacji tego, co oferujesz dlatego naszą misją jest pomoc w kreowaniu
jak najbardziej skutecznych przestrzeni
sprzedażowych.

Modułowość rozwiązań to podstawowa idea
naszych produktów. Pozwala na łatwy montaż, transport i co najważniejsze - zmianę
kształtów i wielokrotne wykorzystywanie
systemu w innych konfiguracjach. To z kolei
generuje znaczące oszczędności, ponieważ
nie musisz wydawać pieniędzy na jednorazowe rozwiązania.

SALES SUPPORT

ARCHITECTURE

Znaczący wpływ na opinię Klienta o produkcie, a finalnie na decyzję zakupową,
ma wiele dodatkowych czynników, także
wygląd miejsca, w którym jest obsługiwany. Dlatego kładziemy duży nacisk na
to, by Twoje miejsce promocji prezentowało się jak najlepiej i jak najefektowniej.
Clever Frame® ma być wsparciem Twojej
sprzedaży.

Zabudowa promocyjna, targowa lub eventowa to nie tylko stoisko o określonym
kształcie, pokryte odpowiednim layoutem.
Dla nas to architektura. Wymaga funkcjonalności, analizy potrzeb użytkownika
i odpowiedniej ergonomii. Musi przyciągać oko i w elegancki sposób odróżniać się
od otoczenia. Przekraczanie granicy pomiędzy wystawiennictwem a architekturą to
kolejny z naszych celów.

Clever Frame® to system promocyjny oparty na idei
aluminiowych ram wielokrotnego użytku. Możesz
łączyć je ze sobą - podobnie jak klocki - za każdym
razem inaczej. Dzięki wymiennym, magnetycznym
panelom graficznym i wielu akcesoriom, zbudujesz
z nich efektowne punkty promocyjne, zabudowy
eventowe, a nawet duże stoiska targowe. Wszystko
to w krótkim czasie, bez narzędzi i niezwykle
intuicyjnie.
Przed Tobą system, który został stworzony po
to, żeby oszczędzać Twoje pieniądze. Zobacz, jak
łatwo możesz wykorzystać go w swoim marketingu.

Czas to pieniądz, a Clever Frame® jest gotowy
do pracy w ciągu kilku minut. To jedyne rozwiązanie promocyjne, którego potrzebujesz.

Proste rozwiązanie do zadań specjalnych. Łatwe
w transporcie i budowie, jednocześnie dające
nieskończone możliwości, które ogranicza tylko
kreatywność.

Clever Frame® to klucz do wszystkich aktywności promocyjnych. Jeden system, dziesiątki
możliwości, setki konfiguracji.

Błyskawiczny montaż i demontaż bez narzędzi
i specjalistycznej wiedzy technicznej.

Klocki dla dojrzałych marketerów. Zmieniasz
konfiguracje, kształty oraz funkcje systemu na
wiele sposobów.

Clever Frame® to niezawodne rozwiązanie, z którego korzystają setki najbardziej wymagających
Klientów w całej Europie.

JAK DZIAŁA
CLEVER FRAME®?
ŁATWY TRANSPORT

BEZ UŻYCIA NARZĘDZI

PANELE W KILKA SEKUND

Lekkie ramy Clever Frame ® przewieziesz na miejsce
promocji na specjalnym, systemowym wózku.

System zmontujesz - podobnie do klocków - dziecinnie prosto, szybko oraz bez użycia narzędzi. Wszystko dzięki specjalnym łącznikom.

Każdy z magnetycznych paneli graficznych umieścisz w ramie
w kilka sekund. Możesz je wymieniać pojedynczo, kiedy
tylko chcesz.

EVENTY

SHOWROOMY

WYSTAWY

ŁATWA REKONFIGURACJA
Pomyśl, ile oszczędności przyniesie
Ci możliwość wielokrotnego wykorzystania
tego samego systemu. Co ważne, wybrany

zestaw możesz rozbudować w dowolnym
momencie. Za każdym razem znacząco
zwiększając swoje możliwości marketingowe.
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WIELE ZASTOSOWAŃ
Zmiana kształtu to nie wszystko, co oferuje
Clever Frame ®. Dzięki szerokiej gamie
akcesoriów możesz używać systemu przy wielu
zadaniach marketingowych, niezależnie czy

tworzysz ściankę eventową, punkt informacyjny,
stanowisko sprzedaży lub zabudowę targową.
Wymiana paneli graficznych, dodanie półek,
telewizorów czy elementów dekoracyjnych

całkowicie zmieni zastosowanie Twojego
stoiska. Jedno narzędzie, dziesiątki funkcji to ważny aspekt wpływający na wielkość Twoich
oszczędności.

EVENTY / PROMOCJE
100 KONFIGURACJI

TARGI
150 KONFIGURACJI

PUNKTY INFORMACYJNE

“

„Clever Frame® pozwala na stworzenie efektownej
przestrzeni promocyjnej w łatwy sposób. Do tego
zapewnia możliwość rekonfiguracji i szybkiej zmiany
przekazu.”

STOISKA PROMOCYJNE
Mobilne stoiska uzupełnione o akcesoria doskonale sprawdzają się podczas
promocji oraz zapewniają efektowną ekspozycję produktów.

SHOP-IN-SHOP

“

„Niezwykle istotne było dla nas estetyczne i trwałe
rozwiązanie. Wykorzystujemy Clever Frame ®
na wielu imprezach. Możemy potwierdzić,
że system generuje znaczne oszczędności
poz walając uniknąć zbędnych kosz tów
jednorazowych zabudów.”

STOISKA EVENTOWE

“

„Szczerze polecamy system Clever Frame® jako profesjonalne
rozwiązanie spełniające swoją funkcję i pozwalające w prosty
sposób realizować zamierzenia promocyjne. Z pewnością
to produkt, który spełnia oczekiwania przedsiębiorstw z naszej
branży.”

STOISKA KONFERENCYJNE

“

„Modułowy system Clever Frame® to innowacyjny
i estetyczny sposób aranżowania przestrzeni
wystawienniczej – doskonałe narzędzie promocyjne.”

ZABUDOWY TARGOWE
Stoiska na targach powinny być doskonałym przykładem profesjonalnej
konstrukcji technicznej oraz kreatywnego designu. W Clever Frame®
tworzymy projekty wystawiennicze dopasowane do Twojej marki
oraz służymy kompleksowym doradztwem marketingowym.

BARY I LADY EVENTOWE

PROMO 1
by

Modułowe, przenośne i bardzo szybkie w montażu bary i lady eventowe
wraz z wieloma akcesoriami to niezastąpione rozwiązanie podczas
eventów, degustacji czy akcji promocyjnych.

Kompaktowy system, z którego zbudujesz ponad 20 różnych stoisk promocyjnych.
Rodzina produktów PROMO 1 to trzy warianty, a każdy z nich różni się wielkością
oraz zestawem dołączonych akcesoriów. PROMO 1 to rozwiązanie pudełkowe wszystkie elementy systemu znajdują się w jednym, zbiorczym opakowaniu.

start

PYLONY
Pylony stanowią doskonałą wizytówkę firmy oraz skutecznie wspierają
promocję produktu. Doskonale sprawdzają się jako ekspozytory
czy multimedialne infopunkty.

DECO FRAME
Designerski system do dekoracji oraz podziału przestrzeni
sprzedażowych, m.in. stoisk na targi czy showroomów.
Nowoczesna, trójwymiarowa forma systemu daje szansę stworzenia
niepowtarzalnych kompozycji.

A-FRAME
Ramy o nieregularnym kształcie pozwalają na tworzenie oryginalnych
układów. Nadają optycznej lekkości tworzonej zabudowie oraz stanowią
ciekawy element aranżacyjny. Mogą być stosowane samodzielnie
lub jako uzupełnienie systemu Clever Frame®.

3D FRAME
Rozwiązanie zaprojektowane z myślą o harmonijnej organizacji
przestrzeni. Minimalistyczny, industrialny design 3D Frame
koresponduje z niemal każdym rodzajem produktu oraz umożliwia
pełną adaptację do strategii sprzedaży.

PODESTY PREZENTACYJNE
System ekspozycyjny do tworzenia ciekawych układów, ciągów i wysp
reklamowych. Modułowe podesty z powodzeniem wykorzystywane
są w przestrzeniach handlowych, w działaniach promocyjnych poza
stacjonarnymi punktami sprzedaży czy podczas eventów.

ZESTAW X-CUBE
Kompaktowy system wystawienniczy „5 w 1” wyróżniający się
ponadczasową formą oraz wielozadaniowym, modułowym
charakterem. Zestaw składający się z pięciu mobilnych postumentów
pozwala na kreowanie różnorodnych układów, które z łatwością
dopasujesz do każdej okazji i wnętrza.

EKSPOZYCJA I FUNKCJONALNOŚĆ
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AKCESORIA SYSTEMU CLEVER FRAME
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MULTIMEDIA I DEKORACJE
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AKCESORIA SYSTEMU CLEVER FRAME®
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1. ULOTKOWNIK

2. ULOTKOWNIK
DO MASKOWNICY

3. ULOTKOWNIK
PROSTY

4. ULOTKOWNIK
SKOŚNY

5. ULOTKOWNIK
DO PYLONÓW

6. LADY
CLEVER FRAME®

7. LAMPA LED
I HALOGENOWA

8. DECO FRAME

9. PANEL
PODŚWIETLANY

10. DRZWI

11. UCHWYT NA TV

15. SYSTEM
TRANSPORTOWY

16. PANEL
DREWNIANY

12. UCHWYT NA
TABLET

14. A-FRAME
RAMA SKOŚNA

13. PÓŁKA

17. PANEL PLEKSI

18. PODPORY
BOCZNE

19. R-FRAME
RAMA ŁUKOWA

ZAUFALI NAM

REKOMENDACJE CLEVER FRAME®

„Dzięki systemowi Clever Frame ® Nespresso
bierze udział w znacznie większej liczbie eventów
promocyjnych, bez ponoszenia dodatkowych
kosztów. To doskonałe rozwiązanie dla intensywnie
promujących się marek.”

„Modułowy system tworzenia zabudów rozwiązany
w sposób, jaki proponuje Clever Frame®, to świetne
rozwiązanie. Dodatkowo, co w przypadku dóbr
luksusowych jest niezmiernie ważne, system ten
pozwala na kreowanie wizerunku marek jakie
mamy w swoim portfolio w sposób elegancki
i bezkompromisowy.”

„Sposób aranżowania przestrzeni, jaki oferuje
Clever Frame®, jest innowacyjny i przemyślany.
System jest godny polecenia przede wszystkim
ze względu na łatwość i intuicyjność obsługi oraz
ciekawy i oferujacy wiele możliwości sposób zmiany
konfiguracji.”

„Zmiana konfiguracji Clever Frame® jest intuicyjna,
a montaż systemu łatwy. Z pewnością produkt ten
można polecić Klientom spośród bardzo szerokiego
spektrum branż.”

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.
Zostały użyte w celach informacyjnych, a między Clever Frame Sp. z o. o.
a podmiotami, do których należą nie istnieją powiązania gospodarcze.

Clever Frame Sp. z o.o.

Biuro w Warszawie

ul. Grota Roweckiego 203
52-214 Wrocław

ul. Słonki 5c
02-814 Warszawa

T: +48 71 789 50 01
E: biuro@cleverframe.com
www.cleverframe.pl

T: +48 731 980 339
E: warszawa@cleverframe.com

