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eficacitate și performanță prin comunicare

Comunicare integrată de marketing

A comunica integrat înseamnă a atinge
eficiența prin sinergie, prin combinarea tuturor
instrumentelor și resurselor de comunicare
dintr-o companie pentru a maximiza impactul și
pentru a reduce costurile. În prezent, comunicarea
integrată reprezintă una din cele mai importante
tendințe în marketing deoarece într-o strategie
integrată, fiecare acţiune este gândită astfel
încât să le susţină pe următoarele, îmbunătăţind
semnificativ rezultatele pe termen lung.

analiza

de ce ?
Maximizați rezultatele obținute din fiecare
activitate de marketing;
Atingeți mai rapid obiectivele pe termen scurt,
lucrând în același timp pentru realizarea celor pe
termen lung;

În cazul în care nu aveţi un departament dedicat cu
personal specializat sau dacă doriţi o schimbare de
perspectivă şi o nouă abordare, echipa noastră poate
parcurge alături de dumneavoastră toţi paşii necesari
pentru a identifica şi implementa strategia optimă.

Fidelizați clienții printr-o comunicare optimă pe
parcursul proceselor de vânzare și post-vânzare;
Transmiteți mesaje consistente care vă ajută să
câștigați și să mențineți încrederea clienților;

strategie
Avem capacitatea de a înţelege şi utiliza informaţii complexe, anticipăm mişcări şi tendinţe şi identificăm
strategia optimă ţinând cont de obiective, resurse, constrângeri şi riscuri.

planificare

Obțineți o rentabilitate a investițiilor în marketing
mult mai mare decât cea obținută prin abordarea
clasică;
Ajutați clienții să parcurgă mai ușor diferitele etape
ale procesului de cumpărare diminuând riscul ca
aceștia să ajungă la concurenții dumneavoastră;

Pornim orice proiect cu analiza companiei client, a concurenţilor acesteia şi a pieţei în care acţionează,
pentru a obţine informaţiile necesare pentru dezvoltarea unei strategii eficiente.

Servicii:
•
•
•

Strategie şi plan de comunicare;
Dezvoltarea și implementarea
campaniilor integrate;
Analiza și optimizarea comunicării.

Lucrăm eficient pe baza unor planuri atent elaborate, anticipând situaţiile nedorite şi prevăzând soluţii
alternative pentru acestea.

Implementare
Avem o echipă de specialişti, colaboratori şi parteneri strategici care ne permit implementarea rapidă a
unor soluţii complexe.

Monitorizare
Monitorizăm permanent rezultatele pentru a putea identifica acţiunile care contribuie la atingerea
obiectivelor şi pe cele care împiedică obţinerea rezultatelor dorite.

Optimizare
Analizăm rezultatele, îmbunătăţim strategia, găsim soluţii alternative, adăugăm sau eliminăm canale şi
redistribuim bugetul, asigurând folosirea optimă a acestuia.

Comunicare ONLINE

Într-un mediu interactiv, în care controlul aspra
informației este din ce în ce mai mic, în care se
dezvoltă mereu noi tehnologii iar mediile de
comunicare se diversifică cu viteză din ce în ce mai
mare, capacitatea de a reacționa rapid pentru a
profita de oportunități și pentru a evita situațiile
de criză este vitală.

de ce ?
Fidelizați clienții transformându-i în fani și ambasadori
ai brand-ului dumneavoastră;
Obțineți informații prețioase despre necesitățile,
așteptările, preferințele și percepțiile clienților
dumneavoastră;

Vă oferim recomandări bazate pe experiență și
informații de ultimă oră, acces la cele mai recente
tehologii și la o gamă largă de cunoștințe specializate,
lucrăm folosind standarde de calitate ridicate și reguli
de bună practică şi vă asigurăm prezența acolo unde
sunt clienții dumneavoastră, ajutându-vă să fiți mereu
cu un pas înaintea concurenților.

SOCIAL MEDIA în românia:

POSTURI: 1, 586,582
COMENTARII: 2,766,879
LIKES: 670,072,008

Aflați mai multe despre concurență;
Protejați reputația companiei, evitând ca o problemă
minoră să genereze o criză de imagine;
Aveți posibilitatea de a adapta mesajele la audiență;
Beneficiați de acces la o multitudine de instrumente
de comunicare și analiză care oferă oportunități
nelimitate;
Profitați de recomandarea clienților dumneavoastră,
încurajându-i să împărtășească online experiențele
pozitive;

•
•
•

Design și devoltare web;
SEO;
SEM (Google AdWords);
Social media (Facebook, Twitter,
LinkedIn, YouTube etc);
E-mail marketing;
Affiliate marketing;
Managementul reputației online.

TOTAL USERI RO: 734,804
USERI ACTIVI: 36,807
VIDEO: 21, 969
COMENTARII: 167,247

TOTAL USERI: 106,710
USERI ACTIVI: 42,902
FOTOGRAFII: 21, 969
COMENTARII: 696,077

Servicii:
•
•
•
•

TOTAL USERI: 7,200,000
TOTAL PAGINI: 36,727
PAGINI ACTIVE: 21, 969

GRUPURI: 1,174
PROFILE ACTIVE ACTIVE: 1,326
POSTURI: 3,122
COMENTARII: 1,072

TOTAL BLOGURI: 85,347
BLOGURI ACTIVE: 13,465
POSTURI: 268,379

* SURSA: ZELIST MONITOR

TOTAL USERI: 568 ,186
USERI ACTIVI: 25,505
TOTAL TWEETS: 1,395,430

SEO și sem

Fie că dorește să cumpere online, fie că vrea doar
să se informeze, de cele mai multe ori primul pas
pe care îl face un client în procesul de achiziție
al unui produs sau serviciu este realizarea unei
căutari Google. Acesta este momentul în care
companiile au ocazia de a-i oferi atât informațiile
de care are nevoie cât și o experiență atât de
bună încât să îl determine să cumpere de la ele.
Pentru a putea avea aceasta oportunitate, este
extrem de important ca firma să fie prezentă pe o
poziție cât mai bună atât în rezultatele căutărilor
organice cât și în lista anunțurilor sponsorizate.

sem

SEO

Dolphin PR

REZULTATE

de ce ?
Ajutați clienții să vă găsească atunci când au nevoie
de dumneavoastră;
Creșteți rapid vânzările, chiar dacă afacerea
dumneavoastră este la început de drum sau lansați
un nou produs;
Interacționând cu clienții în prima fază a procesului
de cumpărare, aveți posibilitatea de a îi ghida
în acest proces către decizia de a cumpăra de la
dumneavoastră;
Câștigați încrederea publicului;
Creșteți notorietatea brand-ului dumneavoastră;
Obțineți un avantaj față de concurenți, deoarece
oamenii accesează doar primele link-uri din lista de
rezultate ale căutărilor Google;
Aveți posibilitatea de a evalua performanțele
campaniilor și de a le optimiza;
Având acces la un număr foarte mare de site-uri
relevante, prin campaniile de display obțineți o
prezență online consistentă și coerentă;
Cu ajutorul campaniilor de remarketing, rămâneți în
permanență în atenția clienților potențiali.

Vă ajutăm să obțineți și să mențineți o poziție
cât mai bună pentru cuvintele căutate de clienții
dumneavoastră, punându-vă la dispoziție experiența
și cunoștințele specialiștilor noștri certificați Google.

Servicii:
•
•
•
•

Optimizare on-site și off-site;
Search advertising;
Display advertising;
Remarketing.

SEO vs. sem
Poziționare bună pe termen lung

Vânzări imediate

Rate de click și de converse mari

Posibilitatea de a crea anunțuri
relevante pentru diferite segmente
de clienți

Credibilitate, deoarece rezultatele
sunt organice, nu pot fi manipulate

Flexibilitate, deoarece campaniile
pot fi modificate în orice moment.

Rezultate în concordanță cu
necesitățile utilizatorului

Numeroase opțiuni de targetare

Creșterea notorietății brandului
prin creșterea traficului generat

Creșterea notorietații brandului
prin folosirea rețelei de display
Google

Costuri reduse

Control total asupra bugetului

Branding
Propunerea noastra

Un brand înseamnă mai mult decât un nume, o
identitate vizuală şi un slogan. El se referă la întreaga
experienţă a consumatorului, la percepţia acestuia
asupra companiei dumneavoastră, percepţie creată
prin interacţiunea cu toate elementele care vă sunt
specifice: materiale publicitare, site, mesaje transmise
prin canalele media, comunicarea cu angajaţii
dumneavoastră şi experienţa în utilizarea produselor
sau serviciilor. Din acest motiv, brandingul este
un proces complex, ce necesită analiză, strategie,
planificare, creativitate, atenţie la detalii şi mai
ales o înţelegere profundă a pieţei, a companiei şi a
clienţilor.

your
brand

de ce ?
Obțineți loialitatea clienților dumneavoastră;
Ieșiți din lupta epuizantă pentru a oferi prețul cel
mai mic;
Introduceți mai ușor produse pe piață, deoarece
clienții multumiți vor avea încredere în noile
produse;

Începem cu o strategie. Terminăm cu un nume adânc
întipărit în inimile și în mințile clienților. Parcurgem
alături de dumneavoastră acest drum, asigurând
coerență, consecvență, relevanță și creativitate în
transmiterea mesajelor, ajutându-vă să vă diferențiaţi
de competitori și să câștigaţi lupta din ce în ce mai
acerbă cu aceștia.

lansare

• Definirea principalilor indicatori ai succesului;
• Implementarea campaniilor de comunicare;
• Măsurarea rezultatelor acţiunilor;
design

• Crearea unei noi identităţi de brand sau împrospătarea celei existente în conformitate cu
strategia;
• Dezvoltarea materialelor de marketing în concordanţă cu noua identitate;
• Identificarea principalelor canale de comunicare;
concept

Creșteți valoarea companiei dumneavoastră;
Reduceți costurile de marketing pe termen lung;
Creșteți eficiența pe termen lung.

Servicii:
•
•
•
•
•
•
•

Strategie de brand;
Nume;
Slogan;
Identitate vizuală;
Packaging;
Design și producție de materiale
publicitare;
Branding personal.

• Identificarea ideii creative principale, reprezentativă pentru brand şi relevantă pentru
audienţă;
• Crearea brief-ului de creaţie;
strategie

• Alegerea poziţionării;
• Clarificarea promisiunii brand-ului;
• Definirea mesajelor cheie;
Cercetare şi analiză

• Clarificarea viziunii, a valorilor, a strategiei de afaceri, a obiectivelor şi a planurilor pe termen
lung;
• Identificarea diferenţelor între percepţie şi realitate;

®

Relații publice

Reputația se construiește în ani și poate fi distrusă
în doar câteva minute. Relațiile publice au ca scop
crearea, menținerea și îmbunătățirea reputației,
care este rezultatul a ceea ce faceți, spuneți și
spun alții despre dumneavoastră.

Comunicare pentru o lume în schimbare

de ce ?
Obțineți vizibilitate și notorietate;
Obțineți încrederea publicului;

În timp ce dumneavoastră vă concentrați pe a face
lucrurile din ce în ce mai bine, rolul nostru este de a
câștiga încrederea și sprijinul publicului prin informare
și comunicare.

Stimulați indirect cererea pentru produsele sau
serviciile dumneavoastră;
Servicii:

Îmbunătățiți imaginea companiei dumneavoastră;
Schimbați sau îmbunătățiți percepția publicului
cu privire la compania dumneavoastră;

•
•
•
•

Strategie de relații publice;
Managementul evenimentelor;
Relații media;
Management de criză.

Publicul asculta

Publicul vorbeşte

Mesajul ajungea la public cu întârziere

Mesajul ajunge instantaneu la public

Reacţia publicului era întârziată

Reacţia imediată a publicului oferă posibilitatea
de a lua măsuri rapid

Campaniile puteau fi greu modificate pe
parcurs, cu costuri mari

Campaniile pot fi optimizate uşor, în funcţie de
reacţia publicului.

Comunicarea depindea de un intermediar,
jurnalistul

Comunicarea poate fi făcută direct

Control mare asupra mesajelor

Control mic asupra informaţiilor

Acelaşi mesaj era transmis unei audienţe largi

Este posibilă transmiterea unor mesaje
personalizate către segmente mici de public
sau chiar către o singură persoană.

Rezultate greu de evaluat

Rezultate uşor de măsurat
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