
Firma Fosfan doskonale 
wie, z jakich narzędzi ko-
rzystać, aby sprzedaż była 

najbardziej efektywna. Od marca 
do maja trwała akcja promocyj-
na Rajskie „Weekendy z Fructu-
sem". Jak co roku Fosfan posta-
wił na wyróżniające materiały 

POS, uatrakcyjniające ekspozy-
cję nawozów ogrodniczych Fruc-
tus i wpływające pozytywnie na 
przestrzeń „Rajskiego Ogrodu” 
oraz postrzeganie marki przez 
klientów centrum. 

Dodatkową atrakcją były „Pora-
dy z Fructusem”, których udzielał 

ekspert w programie telewizyj-
nym i radiowym mgr inż. Ryszard 
Drużba.

– Zainteresowanie klientów na-
wozami Fructus było bardzo duże, 
a możliwość uzyskania profesjonal-
nej porady dotyczącej pielęgnacji 
roślin czy nawożenia podnosiła 
rangę całego wydarzenia. Klienci 
byli zainteresowani nowościami 
w ofercie firmy. Nawozy Fructus są 
obecne w „Rajskim Ogrodzie” od 
wielu lat i cieszą się dużym zainte-
resowaniem. Siła marki to wysoka 
jakość i szeroka oferta produktowa, 
skierowana do wszystkich, których 
pasją jest ogród – podkreśla Mag-
da Olejnik, zastępca kierownika 
ds. marketingu w firmie Fosfan.

Użytkownicy nawozów Fructus 
mogli porozmawiać z ekspertami 
firmy także podczas Europejskiej 
Majówki zorganizowanej przez 
Urząd Marszałkowski w Szczecinie 
z okazji 10 - lecia przystąpienia Pol-
ski do Unii Europejskiej. Firma Fos-
fan zgromadziła na swoim stoisku 

FRUCTUS 
WIĘCEJ NIŻ MARKA

O tym, jak ważną rolę w sprzedaży pełni kontakt z klientem 
i umacnianie jego przywiązania do marki doskonale wie firma 
Fosfan. Bezpowrotnie bowiem minęły czasy, kiedy produkt nie 

wymagał wsparcia marketingowego i atrakcyjnej ekspozycji. Trudno 
wyobrazić sobie dział z nawozami bez dodatkowych ekspozytorów, 
materiałów informacyjnych czy banerów reklamowych, a także bez 

czynnego udziału przedstawicieli marki w promocję produktów
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rekordową liczbę zwiedzających, 
zainteresowanych wieloma atrak-
cjami i zabawami przygotowanymi 
specjalnie na tę okazję. Hitem oka-
zały się pamiątkowe zdjęcia w foto-
budce. Ponad 1 tys. osób w trakcie 
trwania majówki stało w długiej 

kolejce, by w nagrodę zrobić sobie 
zdjęcie. Ogromne zainteresowanie 
zwiedzających wzbudziły także 
koło fortuny i konkurs europejski, 
których laureaci zdobyli atrakcyjne 
nagrody. Dla najmłodszych przy-
gotowany był kącik plastyczny: 

malowanie twarzy i maskotki – 
ludzika Fructusia. Pracownicy 
Fosfan oraz Klastra Chemicznego 
przez cały dzień udzielali porad, 
odpowiadali na pytania dotyczące 
pielęgnacji ogrodu oraz odpowied-
niego nawożenia roślin. 
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