AGENCJA
MARKETINGU
ZINTEGROWANEGO
www.fabrykaidei.pl

EVENT MARKETING

TWORZYMY WYJĄTKOWE WYDARZENIA
BUDUJĄCE TRWAŁE RELACJE Z KLIENTAMI
I WSPIERAJĄCE SPRZEDAŻ.

AKCJE SPRZEDAŻOWE | ogólnopolskie i lokalne akcje lojalnościowe
i promocyjne, wydarzenia w centrach handlowych, brand events.
IMPREZY FIRMOWE | spotkania z Klientami, integracja pracowników,
pikniki korporacyjne oraz wydarzenia okolicznościowe i rocznicowe,
a wszystko w ciekawej oprawie artystycznej.
KONFERENCJE TEMATYCZNE | kongresy branżowe, panele dyskusyjne
i szkolenia, konferencje edukacyjne z udziałem prelegentów z kraju
i zagranicy.
AMBIENT MARKETING | niestandardowe formy promocji, akcje i działania wirusowe, konkursy, zabawy i gry marketingowe przy wykorzystaniu narzędzi ATL i BTL.
HOSTESSY | degustacje, animacje sprzedaży, promocje bezpośrednie,
obsługa konferencji, bankietów, pokazy mody, projekty street marketingowe, sampling, door to door.
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PUBLIC RELATIONS
NOWOCZESNA KOMUNIKACJA Z OTOCZENIEM
TO SZTUKA WYPOWIADANIA SŁÓW!
KORZYSTAJĄC ZE SŁÓW, TWORZYMY ZDANIA
I INFORMACJE, KTÓRE BUDUJĄ I SPRZEDAJĄ.
MEDIA RELATIONS | sprofilowane bazy mediów, opracowanie i dystrybucja komunikatów prasowych oraz artykułów tematycznych, stały
i regularny kontakt z dziennikarzami oraz monitoring mediów.
Organizacja konferencji prasowych.
PR PRODUKTOWY | wprowadzenie produktów na rynek, edukacja,
komunikacja korzyści, zalet i właściwości, kreacja zachowań konsumentów oraz zaufania do produktu.
PR KORPORACYJNY | promocja wizerunku firmy, marki i zarządu.
Budowa relacji z inwestorami, klientami i partnerami. Prowadzenie biura
prasowego oraz realizacja obowiązków informacyjnych spółek akcyjnych.
KREACJA WIZERUNKU | realizacja strategii wizerunku marki, firmy
i produktów, eksponowanie korzyści, cech i funkcjonalności. Kreacja wizerunku osób, managementu i pracowników jako ekspertów branżowych.
KOMUNIKACJA | audyt działań komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, identyfikacja potrzeb odbiorców, tworzenie narzędzi i treści
komunikatów przy wykorzystaniu internetu, wydawnictw i filmów
informacyjnych. Kreacja liderów opinii i ambasadorów marki.
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SOCIAL MEDIA
UMIEJĘTNIE WYKORZYSTUJEMY ZASOBY
INTERNETU I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE.
POMAGAMY ROZWIJAĆ DIALOG Z KLIENTEM,
WSPIERAMY SPRZEDAŻ.
FACEBOOK/ YOUTUBE/ PINTEREST/ INSTAGRAM/ TWITTER/ VIMEO/
LINKEDIN | projektowanie i obsługa firmowych profili, wdrażanie
aplikacji konkursowych angażujących fanów, content foto & video.
Prowadzenie dialogu z użytkownikami, budowanie zasięgów.
INFLUENCER | dobór liderów opinii, zasięgowe kampanie reklamowe
z influencerami, mikroinfluencerami, blogerami oraz streamerami
i gamerami. Tworzenie akcji branżowych, lokalnych, snajperskich i wirusowych. Gwarantujemy zasięg oraz wysoką jakość content marketingu.
APLIKACJE KONKURSOWE | stworzenie rozwiązań dedykowanych lub
dostosowanie gotowych aplikacji. Tworzenie regulaminów, organizacja
i rozliczanie nagród, dbałość o zaangażowanie odbiorców i zasięg.
MARKETING WIRUSOWY | doskonałe narzędzie w promocji internetowej, funkcjonujące w oparciu o komunikację między internautami.
Kreatywne działania, pozwalające na duże zaangażowanie w sieci.
SPRZEDAŻ ONLINE | dobór i uruchomienie odpowiednich narzędzi
reklamy i promocji, umożliwiających wsparcie sprzedaży poprzez kanały
Social Media.
4 |

www.fabrykaidei.pl

CSR
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU
TO BUDOWANIE WIZERUNKU MARKI PRZEZ
PRYZMAT WARTOŚCI BLISKICH KAŻDEMU
CZŁOWIEKOWI, TAKICH JAK: ŚRODOWISKO
NATURALNE, EKOLOGIA, ZDROWIE ORAZ
ROZWÓJ SPOŁECZNY I EDUKACJA.
AKCJE SPOŁECZNE | projekty i akcje promujące społeczne zaangażowanie biznesu, dostosowane do profilu, branży i wizerunku
firmy. Programy etyczne dla pracowników.
AKCJE EDUKACYJNE | działania edukacyjne dla określonych grup
odbiorców, aktywizacja młodzieży szkolnej oraz dedykowane programy dla seniorów, prezentacje i szkolenia, dobór target group,
kreowanie ambasadorów marki i szkolenie promotorów.
PROJEKTY EKOLOGICZNE | obecnie bardzo ważna jest aktywność
na rzecz ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią.
Zarządzanie proekologiczne przynosi korzyści dla środowiska naturalnego i wizerunku firmy oraz oszczędności i wzrost efektywności.
Tworzymy i wdrażamy projekty ekologiczne dla pracowników, klientów
i lokalnych społeczności.
CZASOPISMA I KATALOGI | element edukacji wykorzystywany w kampaniach CSR. Tworzymy projekt layoutu, opracowanie treści i redakcję,
współpracujemy z ekspertami branżowymi, zajmujemy się dystrybucją.
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FABRYKA IDEI TO PRZESTRZEŃ,
GDZIE KREATYWNOŚĆ, PROFESJONALIZM
I DBAŁOŚĆ O KORZYŚCI KLIENTÓW
SPOTYKAJĄ SIĘ NA GRUNCIE

MARKETINGU ZINTEGROWANEGO.

EM

PR
...podążamy za tym co będzie, mając na uwadze dobro CZŁOWIEKA, szanując jego
o CZAS
i formy KOMUNIKACJI z otaczającym go ŚWIATEM pełnym OBRAZÓW.
ziałania Event
Fabryka Idei specjalizuje się w efektywnym wsparciu sprzedaży poprzez działania
jlepszej szkole
Marketingu i Public Relations. Profil naszej firmy został dopracowany w najlepszej
biznesu, jaką jest bezpośrednia praca dla Klientów. Od 2001 roku z sukcesem
m realizujemy
projekty i zmieniamy potrzeby naszych Klientów w korzyści.
MARKETING DOŚWIADCZEŃ – zaproś Klienta do bezpośredniego doświadczenia Twojej marki.
Pozwól, aby nabywcy mogli wszystkimi zmysłami doświadczyć i poczuć wyjątkowe korzyści
Twoich produktów i usług. W czasach łatwej dostępności i masowej komunikacji, czas i środki
potrzebne na stworzenie unikalnych doświadczeń i przeżyć są teraz największą wartością.
Gdy na zakupy poświęcamy coraz mniej czasu, na popularności zyskują wydarzenia i akcje,
gdzie ludzie mogą przeżywać nowe ciekawe doświadczenia, spotykać się, uczyć czy inspirować.

SM

CSR

Zespół Fabryki Idei Sp. z o.o
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ZAUFALI NAM
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Fabryka Idei Sp. z o.o.

8 |

WROCŁAW

WARSZAWA

ul. Hubska 96/100
52-231 Wrocław
tel. +48 71 307 00 36
e-mail: biuro@fabrykaidei.pl

ul. Sandomierska 19/6
02-567 Warszawa
tel. +48 22 635 46 38
e-mail: warszawa@fabrykaidei.pl
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