Working together to create something younique.
AGENȚIE DE PUBLICITATE FULL-SERVICE

CAMPANII INTEGRATE DE PROMOVARE · MARKETING DIGITAL ȘI CONȚINUT SOCIAL MEDIA
PROGRAMMATIC ADVERTISING · STRATEGII DE PR ȘI INFLUENCER MARKETING
PUBLICITATE ȘI PRODUCȚIE OUTDOOR & INDOOR · PRINT CREATIV

Îți dorești lead-uri de calitate pentru brandul sau produsul tău?
Ai obiective de creștere accelerată și vrei să accesezi cele mai eficiente soluții?
Urmărești să creezi o vizibilitate puternică de brand în mediul online?
Aspiri la primele locuri în topul căutărilor organice?
Ai nevoie de un partener strategic pentru campanii de marketing generatoare de ROI?

AVEM EXPERIENȚA, ECHIPA, RESURSELE ȘI PASIUNEA PENTRU SUCCES,
DE CARE ARE NEVOIE URMĂTORUL TĂU PROIECT DE MARKETING!

New Media Partners este o agenție de publicitate full-service care dezvoltă strategii de
promovare pentru branduri și produse, campanii digitale și campanii integrate online & offline,
concepte creative de marketing, PR, conținut digital optimizat și gestiune Social Media,
publicitate outdoor, producție publicitară și print.
Suntem mai mult decât furnizori de servicii de marketing. Suntem partenerii business-urilor,
setăm împreună indicatori de performanță și construim toate strategiile de promovare pornind
de la o cunoaștere complexă a pieței și a comportamentului consumatorilor. Creăm concepte
targetate pe specificul fiecărei comunități de brand, cu scopul de a transforma consumatorii în
ambasadori entuziaști ai brandului, de a genera lead-uri și return-on-investment.

www.newmediapartners.ro

CAMPANII INTEGRATE DE PROMOVARE

Pornim de la analiza pieței specifice, cu
dinamica ei, contextul concurențial și
comportamentul consumatorilor.
Apoi construim strategia de marketing
și publicitate care răspunde
obiectivelor setate: brand awareness,
generare de lead-uri, consolidarea
comunității de brand sau produs,
creșterea vânzărilor.
Rezultatul: un plan complex de
promovare, bazat pe tactici de
engagement și loializare, raportat
permanent la indicatorii de
performanță setați.

Strategii omni-channel
Interacțiune continuă a
consumatorului cu brandul, de-a
lungul procesului decizional de
cumpărare.
Campanii de retargetare pentru
calificarea conversiei lead-urilor,
în vederea susținerii vânzărilor.
O experiență a cumpărătorului
complet personalizată, integrată
online și offline.

MARKETING DIGITAL
Dezvoltăm comunități de brand, promovăm produse și susținem creșterea vânzărilor, prin
campanii de marketing digital în care integrăm date, creativitate și tehnologii inovatoare,
menite să individualizeze puternic brandul sau produsul promovat în peisajul aglomerat și
în continuă transformare al lumii digitale.
• Concept, creație, conținut optimizat și programare de website-uri, landing pages pentru
branduri, produse și servicii.

CONȚINUT SOCIAL MEDIA
În social media, aducem tactici de engagement și interactivitate menite să genereze entuziasm de
brand. Construim campanii de promovare centrate pe interesele comunităților de brand.
•
•
•
•

Gestiune a prezenței în Social Media
Gestionarea imaginii online
Creație conținut personalizat pentru fiecare canal social media
Suport Social Media

LEAD AD CAMPAIGNS
Convertim membrii comunității online în
cumpărători

DISPLAY, VIDEO, MOBILE
Strategii de targetare pentru fiecare
utilizator în parte!

Concepem campanii de lead ad-uri optimizate pentru Facebook și
Instagram.
Setăm campanii de lead-uri pentru LinkedIn.
Lansăm campanii de lead-uri pe Google.
Urmărim conversia prospecților, generarea de lead-uri de calitate
și creșterea vânzărilor pentru produsele și brandurile promovate.

Prin reclame programatice pe Google, utilizăm informații
comportamentale obținute prin monitorizarea utilizatorilor
platformelor și canalelor tale online și creăm, astfel, strategii de
targetare pentru fiecare consumator sau potențial client în parte!

PROGRAMMATIC MARKETING

STRATEGII DE PR ȘI INFLUENCER MARKETING

Campanii de imagine
• Gestionarea relației cu presa
• Campanii de comunicare
• Redactare și distribuție
comunicate de presă
• Ghostwriting și prezentări de
brand și produs
• Managementul crizei
• Public speaking și Media
Training

Pornim de la obiectivele de promovare setate de client și
construim campania de PR utilizând o rețea strategică de
contacte media și un conținut adaptat, publicat pe cele
mai eficiente canale, cu scopul de a genera imagine
publică, vizibilitate și notorietate, precum și un răspuns
pozitiv al pieței media.
Urmărim, în primul rând, generarea de earned media
(conținut preluat gratuit de către publicații), prin
construcția unui mesaj de PR atractiv, actual și de interes
real pentru piața specifică.

MEDIA PLANNING
Publicitate tv, radio & print
Reclame și publicitate outdoor
Reclame și publicitate indoor
Standuri specializate pentru punctele
de vânzare, expoziții și târguri
Strategie inovativă bazată
pe mix canale media

SOLUȚII INTEGRATE DE PRINT, DESIGN ȘI DTP
Știm că modul de prezentare
este întotdeauna un element
puternic de diferențiere.
De aceea, fiecare proiect de
print este o nouă provocare, iar
rezultatul este unul original și
puternic personalizat.
Integrăm printul cu tehnologie,
coduri QR, experiențe de
realitate augmentată, pentru a
genera o experiență unică
utilizatorilor și pentru loializare.

Printuri offset & digital
Publicații/Reviste Glossy
Cataloage de produs
Flyere creative
Mape de prezentare print sau print integrat cu video
Cărți de vizită, papetărie personalizată
Stickere simple sau interactive
Cadouri corporatiste pentru evenimente

PRODUCȚIE OUTDOOR
SIGNALISTICĂ
Print afișaj outdoor
· Billboard
· Citylight
· Posters
· Textile flags
Litere volumetrice
Semne/firme luminoase
Totem-uri
Branding auto

Comunicare integrată pentru
campanii de publicitate outdoor
Design și producție de formate
outdoor și indoor
•
•
•
•
•
•
•
•

Billboard-uri
Blacklit-uri
Panouri de tip scroller
Panouri direcționale
Panouri de tip trivision
Ecrane publicitare cu led/led display
Unipoluri
Publicitate tranzit Metrou și RATB

PUBLICITATE OUTDOOR

PRODUCȚIE INDOOR
Standuri expoziționale
Sisteme expoziționale, roll-up, pop-up

Print plotter (mesh, banner,
autocolant, hârtie, steag)
Imprimare textile
Execuție display-uri P.O.S.M.

LOCAȚII PUBLICITARE
INDOOR
Centre comerciale – București și național
Mall-uri
Clădiri birouri – București și național
Rețeaua Metrorex
HORECA

SUPORTURI PUBLICITARE
Panouri/rame/citylight
Ecrane led/multimedia
Branding
Proiecte speciale – hostess,
sampling/distribuție cataloage,
reviste și flyere
Amplasare stand

PUBLICITATE INDOOR

+40 728 112 778
office@newmediapartners.ro
www.newmediapartners.ro

