
Daca ar conta numai bugetul intr-o campanie de promovare, 

toate materialele ar arata 

Din fericire, sunt si alte lucruri care conteaza. 

Acesta e motivul pentru care ne-am gandit sa cream.

Stim ca profesionalismul inspira încredere. 

Ne petrecem viata castigand-o.

Pasiunea pentru calitate ne caracterizeaza. 

De aceea am integrat designul si productia intr-un singur proces.

Ne place sa transformam dorintele clientilor in realitate.

Altfel nici nu se poate. Ne asumam riscul de-a fi diferiti.

Daca ar exista limita pentru viteza de reactie, noi am fi cei mai amendati.

 

Existam pentru ca totul sa fie mai simplu pentru tine.

Provocator pentru noi inseamna sa abordam fiecare situatie cu mobilitate si bun gust.

Cream pentru ca asta stim.

Cream din pasiune.

Cream pentru ca ne place.

Cream altfel.

Cream reactie.

Cream pentru ca existam. 

Cream provocator
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Intre profesionisti, calitatea face diferen]a.

Va invitam la un test-drive cu serviciile noastre.

Imaginea vinde produsul.

Gustul publicului

Publicitatea este recunoscuta ca un fenomen socio-comunicational. 
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Modul de  prezentare  a produsului protejeaza “imaginea de marca” a acestuia.

In acelasi timp, un produs de calitate intr-o prezentare reusita va multumi beneficiarul 

si va crea standarde pentru universul serviciilor de publicitate

 poate fi folosit in mod pragmatic, dar poate fi si educat, 

urmarind cu atentie tendintele si vectorii de interes ai pietei.

Serviciile noastre sunt variate, personalizate si integrate in intreg lantul 

conceptie-dezvoltare-adaptare-productie. 

Noi folosim originalitatea, creativitatea si seductia pentru a invinge scepticismul publicului 

modern la atacul masiv al "reclamei". 

Cream produse credibile si convingatoare pentru consumator.

Serviciile noastre sunt apreciate pentru impactul lor direct, dar si pentru adecvarea lor la 

motivatiile consumatorului.

 concepþie ºi dezvoltare identitate de brand;

 re-branding;

         

 postere, afise, leaflet-uri, pliante, flyere;

 reviste, brosuri;

 etichete de produs;

 mape de prezentare;

 cd/dvd de prezentare (media);

 design si construtie web site

 DTP / machetare / tehnoredactare carte, reviste, ziare 

 prepress

         

 organizare de evenimente

 materiale promoþionale/ materiale publicitare;

 calendare, agende, felicitari, invitatii;

 banner indoor / outdoor;

 roll-up;

 inscriptionari / personalizari;

 tipar si tipar digital (print color si alb negru)

 campanii publicitare;

 spoturi publicitare (audio / video);

 orice alt articol de productie publicitara
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Intre profesionisti, calitatea face diferenta.

Va invitam la un test-drive cu serviciile noastre.

Si daca doriti sa-i cunoasteti pe cei pentru care am trecut drive-testul, 

iata o parte dintre clientii nostrii.    

Intr-o piata saturata de oferte si superlative, va invitam sa faceti diferenta:

Mai departe, e mestesugul nostru.

veniti sa ne cunoastem! 

Embassy of Portugal

Avem placerea de a va face cunostiinta cu partenerii agentiei noastre, impreuna cu care 

acoperim o plaja extrem de larga in sfera sercviciilor publicitare.  

Marketing si PR (inter serv conect), tipar digital (pastel print), si construc]ie 

si optimizare site-uri (web activ).

Suntem parteneri fiindca suntem diferiti.   

Suntem parteneri pentru ca avem încredere.

Suntem parteneri fiindca avem standarde si pasiuni comune.

Suntem parteneri pentru ca impreuna oferim solutii integrate.

Ce ne diferentiaza ne face mai puternici. Impreuna.

Increderea reflecta valoarea pe care o atribuim serviciilor noastre.

Pasiunea genereaza creativitate.

Solutiile unitare sunt preferate de tine..

    
 

e-mail: office@redpointi.ro
www.redpointi.ro



est media
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