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Міжнародна нагорода IFLA Press Reader у галузі маркетингу 2023 року відзначає
інноваційний внесок у маркетинг у бібліотечній сфері
2 листопада 2022 р. – Виграйте 3000 євро на дорожні витрати для відвідання
Всесвітнього бібліотечного та інформаційного конгресу IFLA у 2023 р.! Секція
менеджменту та маркетингу IFLA із задоволенням продовжує співпрацю з
PressReader щодо цьогорічної Міжнародної нагороди IFLA PressReader у галузі
маркетингу в бібліотечній сфері. Нагорода присуджується бібліотеці, яка найкраще
реалізує творчі, орієнтовані на результат маркетингові проекти чи кампанії.
«Як спонсор цієї нагороди, ми в PressReader завжди вражені креативністю бібліотек та
їхніх маркетингових команд, і я впевнений, що цього року не буде інакше», — каже
Джеймс Фейрботам, головний регіональний менеджер. — «Незважаючи на те, що вони
часто працюють у жорстких бюджетних обмеженнях, не кажучи вже про багато інших
викликів останніх кількох років, бібліотеки постійно демонструють, що їм не бракує
креативності для обслуговування своїх громад та самореклами».
Трьох фіналістів обирають на основі інноваційного внеску в маркетинг у бібліотечній
сфері. Бібліотеки-переможці отримають кошти на авіаквитки, проживання та реєстрацію
для участі у Всесвітньому бібліотечно-інформаційному конгресі IFLA у Роттердамі,
Нідерланди, у серпні 2023 року. Перше місце отримує 3000 євро, друге 2000 євро та
третє 1500 євро. Нагорода також відзначає 10 найкращих робіт сертифікатами визнання
та обліковим записом Premium PressReader.
«З самого початку ця нагорода відзначала та відзначатиме надихаючі та інноваційні
маркетингові кампанії з усього світу, вплив яких виходить далеко за межі бібліотечного
світу. Ми дуже з нетерпінням чекаємо цьогорічних заявок», – каже голова секції
менеджменту та маркетингу IFLA Аня Фелтройтер.
Заявки приймаються до 20 січня 2023 року на сайті iflapressreader2023.org, де ви
також можете знайти більше інформації про критерії подання та нагородження.
Якщо ви маєте запитання, можете зв’язатися з Оленою Штер, головою Робочої групи
журі (менеджмент і маркетинг ІФЛА) за адресою e.stoehr@tu-berlin.de.
###
Про PressReader
PressReader — це найбільша доступна для читання платформа газет і журналів, де
люди можуть знайти відповідний і надійний вміст видань з будь-якої точки світу. Видання
-The Economist, Bloomberg Businessweek, The Wall Street Journal, La Vanguardia, The
Washington Post , Los Angeles Times, The Globe and Mail, The Guardian, Newsweek,
Forbes, Le Figaro та Vanity Fair, лише деякі з них.
Використовуючи свої телефони, планшети чи комп’ютери читачі можуть переглядати
вміст онлайн browse content online або завантажувати видання для читання офлайн за
допомогою програми PressReader app. Вони можуть оформити підписку на
необмежений доступ, або випробувати додаток в повному обсязі за спонсорства одного
із партнерів бренду. Серед підприємств, які використовують платформу преміумконтенту для підвищення задоволеності своїх клієнтів – такі відомі назви, як JetBlue,
Alaska Airlines, Air Canada, Marriott, Fairmont Hotels, Crystal Cruises, Seabourn Cruise Line,
MIT Libraries, Бібліотека Конгресу, Єльський університет і Нью-Йоркська публічна
бібліотека.
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Про PressReader Limited
PressReader Limited («Компанія») — це група технологічних компаній, яка прагне змінити
те, як люди читають і навчаються в епоху цифрових технологій. Компанія створює єдину
платформу, орієнтовану на дані та досвід, щоб розширити можливості творців контенту,
читачів і ділових партнерів на кожному етапі створення контенту, розповсюдження та
споживання інформації.
Компанія співпрацює з видавцями понад 14 000 газет, журналів і освітніх видань, а також
з глобальними діловими партнерами з 150 країн, щоб надавати людям з усіх куточків
світу якісний контент. Онлайн-платформа Компанії для читання PressReader є
найбільшим у світі цифровим газетним кіоском. Платформа аll-you-can-read пропонує
понад 7000 газет і журналів 64 мовами з понад 120 країн.
Заснована в 1999 році у Ванкувері (Канада), Компанія з тих пір зросла до понад 500
співробітників по всьому світу з міжнародними офісами в Дубліні (Ірландія), Манілі
(Філіппіни) і Феніксі (США).
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