Tisková zpráva

ACCENT je novým generálním partnerem
festivalového léta Primy COOL
(Praha, 10. června 2015) Výrobce smartphonů a mobilního příslušenství ACCENT se
stává součástí festivalového léta Primy COOL. Speciálně pro tuto příležitost přichystal
unikátní řadu chytrých telefonů COOLphone. A protože se značka spojuje s letními
festivaly, přichází také s bezdrátovým reproduktorem COOLspeaker. Kromě toho bude
také partnerem oblíbené ankety ACCENT bestCOOLfest a deseti minipořadů ACCENT
COOLspektor.
ACCENT se tak bude celé léto prezentovat na největších hudebních festivalech u nás.
Připraveny má dva přístroje, které se od této chvíle budou distribuovat pod novou značkou.
Smartphone A455 se skvělou výdrží a speciálním selfie tlačítkem se mění na COOLphone.
Proměnou projde jak vizuální, kdy dostane vlastní logo, tak vnitřní, v každém přístroji budou
speciální COOL tapety a také hlášky hlasu kanálu Prima COOL Jana Dolanského. Ty si
uživatelé telefonu budou moci nahrát třeba jako zvuk příchozí SMS zprávy. Voděodolný
bezdrátový reproduktor ACCENT SOUND30 dostane také novou podobu i jméno –
COOLspeaker. Obojí pak půjde koupit i v běžné distribuci.
Spojení se silnou značkou
„Nad spojením s televizí PRIMA jsme neváhali. Jde o silného partnera, který dokáže oslovit
cílovou skupinu našich zákazníků zábavnou interaktivní formou. Díky tomu se ACCENT více
dostane do povědomí, což je pro nás, jako novou značku na českém trhu, také velice
důležité,“ okomentoval za ACCENT Jakub Vaniš, CEO phoneLEVEL.eu GSM.
ACCENT se stává i partnerem ankety o nejlepší letní festival ACCENT bestCOOLfest, které
se loni zúčastnilo přes dvacet tisíc lidí, a také deseti pořadů COOLspektor. První díl poběží
už 29. června po seriálu Teorie velkého třesku. Jeho moderátory jsou Terezie Kovalová a DJ
Poeta.
Soutěž o nejlepší selfie
Kromě Primy COOL bude o ACCENTU slyšet hodně i na webech iprima. „Součástí kampaně
bude i soutěž o nejlepší selfie foto či selfie video z festivalu nebo aktivní prezentace
smartphonu na festivalech,“ doplnil marketingový ředitel FTV Prima Aleš Pýcha.
Více o festivalovém létě Prima COOL najdete na www.bestcoolfest.cz, více o značce
ACCENT na www.accent-mobile.cz.
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