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CISCO: Marketing Internetowy

Marketing internetowy
to promocja towarów i usług, docierająca zarówno do bieżących,
jak i potencjalnych klientów. Promocja ta jest prowadzona online, przy
użyciu narzędzi internetowych i może obejmować sprzedaż, reklamę,
budowanie wizerunku marki, badania marketingowe oraz obsługę klienta.
Poprzez marketing internetowy można wspierać swoje bieżące działania
w tej dziedzinie.

CISCO: Marketing Internetowy
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Reklama online. Najbardziej popularną
popularną formą
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Programy lojalnościowe, werbunkowe i stowarzyszeniowe. Programy te oferują
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Serwis internetowy. Serwis internetowy peł
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Formy popularyzacji IOPAN 2006-2008

•Filmy TV – 6
•Migawki w wiadomościach TV – 8
•Programy Radiowe (I, Radio Gdańsk, RMF FM, III) – ponad 40
•Prelekcje w szkołach i lekcje zamawiane – 9
•Artykuły i wywiady w dziennikach – 6
•Artykuły w tygodnikach – 2
•Prezentacje dla organów administracji - 14
•Prezentacje dla szerokiej publiczność (Dzień Wody, Dzień Ziemi) -3
•Prowadzenie projektów „olimpijskich” dla szkół – 11

Wybrane przykłady audycji radiowych i telewizyjnych

http://ww6.tvp.pl/7014,20081015810212.strona
http://www.iopan.gda.pl/~sokol/PANOR.asf

Wybrane przykłady audycji radiowych i telewizyjnych

http://www.polskieradio.pl/nauka/posluchaj/artykul70644.html

Artykuły w prasie codziennej

http://wyborcza.pl/1,75476,5473581,Klopoty_z_arktycznym_lodem.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80355,6173372,Zle_wiesci_z_Arktyki.html

Serwis Internetowy PAP "Nauka w Polsce"

Wyszukiwane frazy w serwisie:
•"IOPAN"
14 depesz, 4 w ostatnim roku,

•"Oceanologii"
~60 depesz, 20 w ostatnim roku

•"Instytut Morski":
0 depesz

•"Morski Instytut Rybacki"
4 depesze, 0 w ostatnim roku

•"Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego"
17 depesz, 5 w ostatnim roku

Serwis Internetowy PAP "Nauka w Polsce"

http://naukawpolsce.pap.pl/

Informacje na stronach IODE

http://www.iode.org/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=115

Ilość "cytowań" stron organizacji w bazie danych wyszukiwarki Google
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