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Infinity Media dla SOMFY
Od marca bieżącego roku niezależny dom mediowy Infinity Media odpowiada za zakup
mediów dla SOMFY, lidera automatyki i napędów do bram, rolet, żaluzji, markiz oraz
rozwiązań do domów inteligentnych.
Zintegrowane działania mediowe obejmują reklamę w TV, prasie oraz Internecie. Infinity Media
odpowiada za realizację działań reklamowych, promujących produkty z segmentu home
automation. Pierwszy z nich - Connexoon - to produkt stworzony dla osób, które dopiero
rozpoczynają swoją przygodę z rozwiązaniami typu smart. Wiosenną promocją Somfy objęty
jest Connexoon Access, czyli aplikacja do sterowania bramami wjazdowymi, garażowymi,
drzwiami i systemami alarmowymi. W ramach akcji można zakupić również flagową centralę
TaHoma Premium, która łączy w sobie wszystkie zalety technologii smart home. Dzięki
połączeniu urządzeń i czujników w jeden system TaHoma Premium sprawia, że każdy dom staje
się komfortowym i bezpiecznym miejscem, a codzienne czynności przyjemnościami. Connexoon
i TaHoma Premium działają w technologii io-homecontrol, która daje możliwość kontrolowania
sytuacji w domu o każdej porze i z każdego miejsca na świecie dzięki dostępowi do Internetu.
Kampania telewizyjna prowadzona pod hasłem „Twój inteligentny dom już od 1299 zł”, która
wystartowała 3 kwietnia, realizowana będzie w stacjach ogólnopolskich i tematycznych. Na
potrzeby promocji zostały przygotowane 10 i 15 sekundowe spoty produktowe. Równolegle z
kampanią telewizyjną prowadzone będą działania promocyjne w Internecie, które obejmują
reklamę video oraz display, a także działania reklamowe w prasie opiniotwórczej i magazynach
branżowych.
Współpraca Infinity Media z marką SOMFY jest następstwem podpisanej w marcu umowy,
wygranej w drodze przetargu. Klient będzie obsługiwany przez Infinity Media ponownie, po
kilkuletniej przerwie.
Infinity Media to niezależny dom mediowy z kompetencjami w planowaniu i zakupie wszystkich mediów - od internetu przez
prasę, radio, telewizję, outdoor - po ambient. Zespół ekspertów Infinity Media posiada wiedzę oraz narzędzia niezbędne do
efektywnego zaplanowania kampanii reklamowej. Infinity Media uzyskał najlepsze oceny aż w 7 kategoriach badania satysfakcji
klientów realizowanego przez „Media & Marketing Polska”. W 2017 roku Infinity Media uzyskał prestiżowy tytuł Gazeli Biznesu
przyznawany przez Puls Biznesu. Więcej informacji na www.infinitymedia.pl
SOMFY – Societé d’Outillage et de Mécanique de Faucigny (Zakład Mechaniki Precyzyjnej w Faucigny) to światowy projektant i
lider w zakresie automatyki i systemów sterowania, wykorzystywanych do ożywiania zewnętrznych i wewnętrznych elementów
budynków mieszkalnych, jak i komercyjnych (w tym między innymi osłon okiennych, bram, czy też zamknięć handlowych).
Ponadto Somfy intensywnie działa również w obszarze zaawansowanych rozwiązań dedykowanych inteligentnemu
budownictwu, poszerzając swoją ofertę o zintegrowane systemy zarządzania domem.

Firma powstała w 1960 roku w Clues we Francji. Od tego czasu rozwinęła swoją obecność już w 60 krajach na świecie. Spółka
posiada 114 filii, 51 przedstawicielstw i biura na wszystkich kontynentach. Jest notowana na giełdzie papierów wartościowych
EURONEXT w Paryżu. W Polsce spółka istnieje już od 1996 roku. W 2014 roku w Niepołomicach (woj. małopolskie) została
otwarta fabryka Sopem, należąca do Somfy. Docelowo zatrudnienie ma w niej znaleźć nawet 850 osób. Dzięki prowadzeniu
polityki innowacyjnej i ekspansji geograficznej, Somfy realizuje strategię, która zapewnia wewnętrzny i zewnętrzny rozwój oraz
wzrost rentowności firmy.
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