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Ulotna Ulotka

  

Skrzynka "pocztowa" ten termin śmiało możemy uznać za nieaktualny, gdyż skrzynka mailowa
już dawno zawładneła światem.  Jednakże w realnych skrzynkach pocztowych natrafiamy na
morze bardzo specyficznej lektury.  Mianowicie dzisiaj żeby trafić na korespondencje, na którą
czekamy musimy ją odszukać w gąszczu reklam i gazetek marketowych.  Bardzo nas to irytuje i
zniechęca do przejrzenia owej reklamy, ale pomyślmy, co dzieje się z tą zbędną
korespondencją. Nie rzadko nasze klatki pod koniec dnia wyglądają jak małe wysypisko śmieci,
a po otwarciu naszej skrzynki jeszcze kilka kartek spada na podłogę. Na szczęście coraz
częściej spotykamy się z nowym tworem, a jest nim pudełko na ulotki.

  

  

Tylko popatrzmy na całą sprawę z innej strony, przecież firmy, które się w ten sposób reklamują
wydają na taką reklamę ogromne sumy pieniędzy i spodziewają się wymiernych efektów.
Sprawdziliśmy ile kosztuje taka reklama i jaka jest jej faktyczna skuteczność.  Przy założeniu,
że wydrukujemy 10.000 ulotek, jest to koszt od 500zł do 1000zł, do tego jeszcze firma
kolportażowa musi to wszystko roznieść, co będzie nas kosztowało następne 100-200zł.
Rozmawialiśmy z człowiekiem, który pracował w takiej firmie i opowiedział, że w całej swojej
karierze ulotkarskiej nie zdarzyło mu się roznieść 100% powierzonego materiału. Niestety około
20-50% do razu lądowało w śmietniku. Dochodziło nawet do takich paradoksów, że dzień po
rozniesieniu, osoby trzecie sprawdzały, dzwoniąc do mieszkań czy faktycznie ulotka do nas
trafiła.

  

Ale patrząc na sprawę tej "innej" korespondencji musimy sobie uświadomić, że czasami można
tam trafić na coś, co na pewno za jakiś czas nam się przyda i nie wszystko trzeba od razu
wywalić do pudła. Przecież na pewno prędzej czy później będziemy potrzebować elektryka,
warsztatu samochodowego, a już na pewno pomocy serwisu komputerowego.  Warto, zatem
wybrane ulotki zachować i w razie potrzeby po prostu po nie sięgnąć.
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Zastanawiający jest fakt jak poważne sumy pieniędzy w postaci tych ulotek trafiają od razu do
kosza, bez jakiegokolwiek efektu, praca grafika, praca drukarni, praca roznosiciela i pieniądze
reklamodawcy lądują w pudle na przeczytaną, lub wcale nie, reklamę. Pocieszający jest tylko
fakt, że zbieracze makulatury odzyskają maleńki ułamek tej sumy na skupie.

  

{jcomments on}
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