
 
 
Fie că vorbim de publicitatea de produs/serviciu, fie de branding, obținut prin 
asocierea unei mărci cu anumite calități în mintea consumatorilor, specialiștii noștri 
în publicitate sunt întotdeauna pregătiți să realizeze strategia de comunicare și 
modalitățile de promovare potrivite pentru compania dumneavoastră. 
 
Punem accent pe calitatea experienței consumatorilor cu fiecare dintre brandurile 
pentru care lucrăm, iar acest aspect se observă în modul în care facem publicitate. 
Credem în puterea poveștilor capabile să stârnească emoții și să genereze 
apropierea consumatorului de valorile mărcii pe care o promovăm, dar care povești 
nu sunt spuse doar pentru dragul de a fi povestite, ci au o finalitate - aceea de a 
vinde.  
 
Ne asumăm rolul declarat al publicității, de a determina o acțiune, și ne angajăm să 
atingem acest obiectiv prin serviciile pe care le oferim: 

 Creație și producție spoturi audio/video; 

 Creație identitate vizuală - logo; 

 Creație și execuție website; 

 Creație și implementare campanii publicitare; 

 Creație și producție materiale promoționale (flyere, afișe, broșuri, 
mesh-uri, bannere); 

 Creație și implementare materiale pentru branduiri (autocolant, window 
grafic, hârtie foto, inscripționări, decorări autobuze și tramvaie); 

 Producție și montare panouri publicitare; 

 Creație și producție materiale publicitare pentru presa scrisă și online; 

 Publicitate stradală; 

 Direct mailing; 

 Campanii online; 

 Chirie spații publicitare (indoor și outdoor). 
 



De asemenea, vă punem la dispoziție și următoarele servicii de P.R. (relații publice): 

  Relația cu presa; 

  Organizarea de evenimente; 

  Comunicare online; 

  Comunicare internă; 

  Managementul crizei; 
  Training-uri de comunicare. 
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