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Zwizualizuj pamięć USB GOODRAM 

 

Wilk Elektronik SA, wielokrotny zdobywca nagrody Korony 
reklamy w kategorii Producent upominków reklamowych, 
jednocześnie polski producent pamięci komputerowych, kart 
pamięci oraz, docenianych przez branżę reklamową, pamięci USB 
marki GOODRAM, wprowadza narzędzie usprawniające proces 
zamówienia dla swoich klientów. 

  

Mowa o nowym konfiguratorze pamięci USB marki GOODRAM.  System wizualizator już 
dostępny z poziomu strony internetowej producenta i umożliwia samodzielne 
wykonanie wizualizacji nadruku na wybranej pamięci USB GOODRAM. 

 

Dzięki wprowadzonemu rozwiązaniu, klient nie musi czekać na przygotowaną 
wizualizacje produktu, a sam, z poziomu strony internetowej, może wybrać 
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interesujący go produkt i podejrzeć możliwości zdobienia wybierając nadruk kolorowy 
bądź znakowanie laserowe. Wybór właściwego produktu może też zostać 
zdefiniowany przez kolor pamięci USB jakiej klient poszukuje bądź zgodnie z 
oczekiwanym rodzajem zdobienia. „Już na etapie projektu konfiguratora USB 
staraliśmy się by w pełni odpowiadał oczekiwaniom naszch klientów i był zgodny z 
formą ich najczęstszych zapytań. Zauważyliśmy, że obok zapytań o konkretny model, 
nasi klienci poszukują dowolnych produktów o specyficznej kolorystyce bądź zgodnie 
z metodą znakowania” mówi Edyta Kopańska, kierownik działu reklamy w Wilk 
Elektronik SA.  Wygenerowany w końcowym etapie plik w formacie pdf, wraz z 
wymiarami zdobienia, może służyć do przyszłej wyceny realizowanego zamówienia 
oraz produkcji.  

 

  

W ramach popularyzacji nowego rozwiązania, producent zapowiedział promocję. 
Każdy klient, który do końca września wykona samodzielnie wizualizację przy 
zastosowaniu wizualizatora USB i zamówi minimum 100 szt pamięci marki GOODRAM, 
znakowanie na produkcie otrzyma gratis! 

Narzędzie dostępne jest pod linkiem http://wizualizator.goodram.com/app 

http://wizualizator.goodram.com/app

