Reklama szkoły językowej

Reklama szkoły językowej: blog firmowy
Pierwszym pomysłem na reklamę takiej placówki jest założenie
bloga firmowego.
Ten rodzaj reklamy wymaga stosunkowo dużego nakładu czasu, ale
należy potraktować to jako inwestycję długoterminową, która
zawsze przynosi zysk.
Więcej na temat blogów firmowych przeczytasz tutaj.

Reklama
szkoły:
newsletter
potencjalnych uczniów

dla

Następną formą reklamy, którą warto przetestować w swojej
szkole, jest darmowy newsletter.
To również zadanie na lata, ale zyskiem będą tutaj nie tylko
zapisy kolejnych uczniów, lecz również stale rosnąca baza
adresów mailowych.
O tym, dlaczego warto postawić na newsletter, przeczytasz
tutaj.

Reklama
teksty

szkoły

nauki

języków

obcych:

Reklama szkoły to również teksty: od haseł reklamowych, przez
artykuły sponsorowane, aż po foldery i ulotki.
Dowiedz się więcej na ten temat.

Reklama szkoły językowej: spot radiowy
Kolejnym pomysłem na rozreklamowanie lokalnej szkoły językowej
jest stworzenie spotu radiowego.
Zobacz, jak można kreatywnie podejść do tego tematu.

Zadanie było następujące:
Napisać scenariusz 30-sekundowej reklamy radiowej szkoły
języka angielskiego.

Wytyczne:
1) Reklama miała dotyczyć zajęć z języka angielskiego dla
dzieci w wieku od dwóch do siedmiu lat – prowadzonych w szkole
językowej w mieście Chełm.
2) Metoda nauki, o której musiałem wspomnieć w spocie,
nazywała się Teddie Eddie.
3) Forma reklamy wybrana przez klienta: dialog.

Problem:
Musiałem znaleźć sposób, żeby wbić słuchaczom do głowy 3
podstawowe informacje:
1) kurs angielskiego dla dzieci
2) Teddie Eddie
3) Chełm
„Wbić do głowy”, czyli powtórzyć to tyle razy, ile tylko się
da – ale żeby nie brzmiało to sztucznie.

Rozwiązanie:
Akcję reklamy umieściłem w przedszkolu.
Wymyśliłem, że rozmowę będzie prowadziło dwóch chłopców
zajętych zabawą autkami.

Chłopcy będą skupieni na zabawie, więc rozmowa nie będzie im
się kleiła.
Przy okazji: słowo „Chełm” aż się prosiło, żeby wykorzystać je
w nieco innym znaczeniu.

Oto efekt końcowy:
https://maciejwojtas.pl/wp-content/uploads/2021/10/TEDDIE_EDDI
E_3.mp3

Posłuchaj też tego spotu:
Reklama radiowa dla szkoły policealnej (scenariusz)

Szukasz pomysłu na reklamę szkoły języków
obcych?
Mam miliony pomysłów na godzinę.
Chętnie podrzucę Ci jakiś… gratis

NAPISZ DO MNIE W SPRAWIE POMYSŁU!

Chcesz stworzyć reklamę swojej szkoły
językowej? Skontaktuj się ze mną:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości
Dane, które mi prześlesz za pomocą tego formularza,
wykorzystam wyłącznie do kontaktu zwrotnego z Tobą. Polityka
prywatności znajduje się w stopce tej strony.
Wyślij wiadomość

