
EFICACITATE ȘI PERFORMANȚĂ PRIN COMUNICARE



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;

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;

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;

COMUNICARE INTEGRATĂ DE MARKETING

A comunica integrat înseamnă a atinge 
eficiența prin sinergie, prin combinarea tuturor 
instrumentelor și resurselor de marketing dintr-o 
companie pentru a maximiza impactul și pentru a 
reduce costurile. Luând în considerare varietatea 
de canale și intrumente disponibile în prezent, 
comunicarea integrată este esențială, deoarece, 
într-o strategie integrată, fiecare acţiune este 
gândită astfel încât să le susţină pe celelalte, 
îmbunătăţind semnificativ rezultatele 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.

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

DE CE ?

SERVICII:

• Strategie şi plan de comunicare;
• Dezvoltarea și implementarea    

campaniilor integrate;
• Analiza și optimizarea comunicării.

ANALIZĂ

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.

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

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.

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.



COMUNICARE ONLINE

• Design și devoltare web;
• SEO;
• SEM (Google Ads);
• Social media (Facebook, Instagram, 

TikTok, LinkedIn, YouTube etc);
• E-mail marketing;
• Affiliate marketing;
• Managementul reputației online.

Într-un mediu interactiv, în care controlul asupra 
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, iar creativitatea este elementul 
cheie care asigură succesul în competiția pentru 
atenția clienților.  

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.

SERVICII:

Fidelizați clienții transformându-i  în fani și ambasadori 
ai brand-ului dumneavoastră;

Obțineți informații prețioase despre necesitățile, 
așteptările, preferințele și percepțiile clienților 
dumneavoastră;

Creați o comunitate în jurul brandului;

Protejați reputația companiei, evitând ca o problemă 
minoră să genereze o criză de imagine;

Transmiteți mesaje țintițe, adaptate fiecărui segment;

Beneficiați de acces la o multitudine de instrumente 
de comunicare și analiză care oferă oportunități 
nelimitate;

Profitați de recomandările clienților dumneavoastră, 
încurajându-i să împărtășească online experiențele 
pozitive;

DE CE ? MONITORIZĂM REZULTATELE
ȘI OPTIMIZĂM PERMANENT



POZIȚIONARE BUNĂ PE TERMEN LUNG

CREȘTEREA NOTORIETĂȚII BRANDULUI 
PRIN CREȘTEREA TRAFICULUI GENERAT

CREDIBILITATE, DEOARECE REZULTATELE 
SUNT ORGANICE, NU POT FI MANIPULATE

REZULTATE ÎN CONCORDANȚĂ CU 
NECESITĂȚILE UTILIZATORULUI

RATE DE CLICK ȘI DE CONVERSE MARI

SEO, SEM, SMA

Când vizăm rezultate concrete, rapide și 
măsurabile, avem la dispoziție câteva instrumente 
extrem de eficiente. Prin Google Ads, putem 
plasa imediat reclamele pe primele poziții ale 
paginilor de rezultate și putem obține vizibilitate 
pe milioane de site-uri din rețeaua de display, 
inclusiv pe YouTube. Împreună cu SEO, care asigură 
o creștere organică, în timp, a site-ului, Google 
Ads asigură vizibilitate maximă în motoarele de 
căutare. Publicitatea pe rețelele sociale permite o 
targetare foarte specifică a utilizatorilor și are la 
bază un algoritm bazat pe inteligență artificială, 
care optimizează modul de livrare a reclamelor 
pentru a obține cele mai bune rezultate.

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.

Ajutați clienții să vă găsească atunci când au nevoie 
de dumneavoastră și fiți prezenți acolo unde ei își 
petrec cel mai mult timp;
Creșteți rapid vânzările, chiar dacă afacerea 
dumneavoastră este la început de drum sau lansați 
un nou produs; 
Ghidați clienții către decizia de a achiziționa de la 
dumneavoastră, fiind alături de ei de la începutul 
procesului de cumpărare și oferindu-le, la fiecare pas, 
informațiile necesare;
Vizualizați în timp real performanțele campaniilor și 
optimizați folosirea bugetului investind în campaniile 
cele mai performante;
Având acces la un număr foarte mare de site-uri 
relevante, obțineți o prezență online consistentă și 
coerentă;
Creșteți notorietatea brand-ului dumneavoastră, 
câștigați încrederea publicului și obțineți un avantaj 
față de concurenți;
Cu ajutorul campaniilor de remarketing, rămâneți în 
permanență în atenția clienților potențiali.

DE CE ?

• Optimizare pentru motoarele de 
căutare (SEO) - audit tehnic și de 
conținut, optimizare on-site și off-
site;

• Google Ads - Search, Display. 
Shopping, Video;

• Publicitate pe rețele sociale: 
Facebook Ads, LinkedIn Ads, TikTok 
Ads.

SERVICII:

VÂNZĂRI IMEDIATE

CREȘTEREA NOTORIETAȚII BRANDULUI 
PRIN FOLOSIREA REȚELEI DE DISPLAY 

GOOGLE

FLEXIBILITATE, DEOARECE CAMPANIILE 
POT FI MODIFICATE ÎN ORICE MOMENT.

NUMEROASE OPȚIUNI DE TARGETARE

POSIBILITATEA DE A CREA ANUNȚURI 
RELEVANTE PENTRU DIFERITE SEGMENTE 

DE CLIENȚI

Dolphin PR

COSTURI REDUSE CONTROL TOTAL ASUPRA BUGETULUI

SEO SEM REZULTATE

SEO VS. SEM

99

ADS AADS

SMA



BRANDING

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.

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;

Creșteți valoarea companiei dumneavoastră;

Reduceți costurile de marketing pe termen lung;

Creșteți eficiența pe termen lung.

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.

DE CE ?

SERVICII:

• Strategie de brand;
• Nume;
• Slogan;
• Identitate vizuală;
• Packaging;
• Design și producție de materiale 

publicitare;
• Branding personal.

BRAND
YOUR ®

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

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

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;

STRATEGIE

• Poziționare;
• Clarificarea promisiunii brand-ului;
• Definirea mesajelor cheie;



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.

Obțineți vizibilitate și notorietate;

Obțineți încrederea publicului;

Stimulați indirect cererea pentru produsele sau 
serviciile dumneavoastră;

Îmbunătățiți imaginea companiei dumneavoastră;

Schimbați sau îmbunătățiți percepția publicului 
cu privire la compania dumneavoastră;

DE CE ?

SERVICII:

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.

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

COMUNICARE PENTRU O LUME ÎN SCHIMBARE

PUBLICUL ASCULTA PUBLICUL VORBEŞTE

MESAJUL AJUNGEA LA PUBLIC CU 
ÎNTÂRZIERE  MESAJUL AJUNGE INSTANTANEU LA PUBLIC

CAMPANIILE PUTEAU FI GREU MODIFICATE 
PE PARCURS, CU COSTURI MARI

CAMPANIILE POT FI OPTIMIZATE UŞOR, ÎN 
FUNCŢIE DE REACŢIA PUBLICULUI

REACŢIA PUBLICULUI ERA 
ÎNTÂRZIATĂ

REACŢIA IMEDIATĂ A PUBLICULUI OFERĂ 
POSIBILITATEA DE A LUA MĂSURI RAPID

COMUNICAREA POATE FI FĂCUTĂ 
DIRECT

COMUNICAREA DEPINDEA DE UN 
INTERMEDIAR, JURNALISTUL

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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+40 21 337 0242
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