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Salut

,
dragi colaboratori,
parteneri și prieteni!
După 20 de ani, lucrând cu sute de clienți, în zeci de industrii și țări, pot aﬁrma, cu certitudine, că ﬁecare
antreprenor are visul său. Ține de noi să îl ajutăm să își ducă acel vis la următorul nivel. Nu este nimic mai
minunat decât să vezi cum totul se poate transforma, de la o simplă idee scrisă pe o foaie de hârtie, la un
brand, în adevăratul sens al cuvântului! Sau, în cazul în care vorbim de un brand deja existent în piață, să te
poți implica în relația dintre companie și clienții săi, crescând expunerea și notorietatea acestuia.
Prin muncă, curaj și dăruire am câștigat încrederea clienților noștri, atât locali, cât și naționali și internaționali.
Suntem cu adevărat împliniți atunci când ne susținem clienții să își ducă visul mai departe, iar aceștia știu că
pot conta pe suportul și ajutorul nostru.
Sunt mândru de echipa Pion Media și lucrurile realizate până în prezent, alături de clienții și partenerii noștri.
Cred cu certitudine că mai avem multe de învățat și de clădit în anii care urmează!
Cu stimă,
Al vostru creator de visuri,
Răzvan Jianu.

BRANDING
Branding-ul reprezintă arta de a deveni cunoscut, plăcut și de încredere. Nu este decât un logo, o carte de vizită
sau un catalog de prezentare, ci experiența pe care o oferi consumatorilor. Felul în care te prezinți, emoțiile pe
care le creezi și povestea pe care o spui, transformă un brand într-o entitate individuală și îl plasează în lumina
reﬂectoarelor. Ceea ce transmitem în piață contează, de aceea facem branding!

SERVICII
Denumire brand

Slogan/Motto

Poveste & Mesaj

Strategie & Poziționare

Audit de brand

Campanii rebranding

DESIGN

Nu este suﬁcient să spui o
poveste, trebuie să o și reprezinți
graﬁc. Armonia dintre linii,
asocierea culorilor, umbrele sau
efectele trebuie să personiﬁce
brandul tău și să transmită
personalitatea și esența sa. Dacă
bradingul înseamnă felul în care
îți spui povestea, prin design o
transmiți în mod vizual, acesta
însumând toate materialele
graﬁce prin intemediul cărora
brandul tău se face cunoscut.
Colantare auto
Ambalaje & Etichete
Realizare infograﬁce
Banner/Rollup/Poster
Flyer/Broșură/Voucher
Logo & Manual de identitate vizuală
Cataloage (pentru print sau virtuale) & Coperți
Documente uz intern/extern (prezentare Power Point, Microsoft Excel)
Materiale social media (cover, banner, șabloane, design graﬁc customizat)
Papetărie personalizată (carte de vizită, plic, foaie A4 branduită, mapă de prezentare)

WEB DESIGN & DEVELOPMENT

Web designul presupune crearea unor medii virtuale care încurajează și ușurează activitatea consumatorilor. Un
website bine pus la punct, profesionist lucrat și funcțional, îți creează oportunitatea de a schimba modul de gândire al
consumatorului și te ajută să generezi mai multe vânzări. Website-ul este cartea de vizită a afacerii tale, modalitatea
cea mai ușoară prin care un consumator poate ajunge la tine în orice moment.

SERVICII:
• UX & UI design;
• Website de prezentare;
• Platforme web/CMS;
• Soluții eCommerce (magazin online);
• Design blog;
• Administrare & Modiﬁcări;
• Analiză website (propriu sau competitori).

MARKETING ONLINE
Marketingul online (digital) este modul prin care construiești relația dintre brandul tău și consumator
în mediul online. Este activitatea prin care înțelegi nevoile pieței, îți adaptezi produsele sau serviciile
în funcție de cerințele acesteia și, cu ajutorul diferitelor instrumente, le prezinți.

SERVICII:
• Analize & studii de piață;
• Consiliere specializată;
• Campanii Social Media (Facebook, LinkedIn, Instagram, Tik Tok, Youtube);
• Campanii SEO (optimizare pentru motoarele de căutare);
• Campanii Pay-Per-Click (Google AdWords, Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads);
• Email marketing;
• SMS marketing;
• Remarketing;
• Optimizare conversii;
• Administrarea online a brandului;
• Alte modalități de marketing digital;
• Monitorizare & statistică activitate online.

SOCIAL MEDIA MARKETING
Unul dintre cele mai importante aspecte ale marketingului digital este reprezentat de social media.
Are foarte multe beneﬁcii în dezvoltarea unui brand, deoarece te ajută să te conectezi cu clienții și să
îți crești popularitatea brandului la nivel național, cât și internațional. Mai multe informații aici.

SERVICII
Strategie de comunicare
Dezvoltare de conținut editorial
Producție de conținut video, foto și design graﬁc
Mentenanță
Administrare integrală a conturilor
Campanii de promovare în social media
Analiza și interpretarea datelor

MARKETING OFFLINE
Un brand trebuie să ﬁe prezent atât în mediul
online, cât și în mediul ofﬂine. Când vine vorba
despre prezența în mediul ofﬂine, factori
precum spațiul pentru amplasarea unui
banner, materialul folosit pentru print și chiar
publicul targetat, inﬂuențează modul în care un
material trebuie realizat. De aceea, luăm în
calcul toți factorii și aﬂăm toate speciﬁcațiile
necesare pentru a livra un material calitativ
sau pentru a crea o campanie publicitară de
impact.

SERVICII:
• Publicitate indoor (panouri publicitare în incinta
anumitor locații);
• Publicitate outdoor (panouri digitale exterioare
și panouri statice);
• Spoturi radio;
• Reclamă TV;
• Reclamă mijloace mobile (exterior & interior
autobuze);
• Difuzare spot video pe ecrane cinema;
• Apariții în presă scrisă (ziare & reviste).

ȘEDINȚE FOTO&VIDEO CORPORATE
Conform statisticilor, companiile și brandurile care folosesc poze și videoclipuri de prezentare
profesionale, se fac remarcate și beneﬁciază de:
• mai multă atenție în piață;
• respectul clienților;
• încrederea partenerilor & furnizorilor;
• șanse sporite de vânzare.

Cum implementăm o ședință foto profesională corporate
sau de branding personal?
• Stabilim clar obiectivele ședinței foto/video (pentru website, uz general, o anumită campanie
de marketing, materiale promoționale etc);
• Alegem tipul ședinței foto/video (cu factor uman, fără factor uman, ședință mixtă);
• Veriﬁcăm „bunurile brandului”, care vor ﬁ folosite în ședința foto/video;
• De la caz la caz, trasăm o „temă” companiei (ce anume trebuie să pregătească pentru ziua ședinței);
• Stabilim detaliile ședinței (data, locul, persoanele implicate, sumarul ședinței, modalitatea de
desfășurare etc);
• Ședința foto/video are loc conform planului realizat;
• Pozele/videoclipurile sunt editate/prelucrate profesional, conform standardelor internaționale.
Pentru mai multe detalii, acceseaza: Servicii foto business & Servicii video corporate;

MAGAZIN ONLINE
Începe să vinzi simplu și rapid prin intermediul unui magazin online cu design personalizat, adaptat
pentru dispozitivele mobile. Website ușor de administrat și optimizat pentru motoarele de căutare.
Mai multe informații aici.

Design personalizat
Luăm în calcul identitatea vizuală a brandului tău pentru a crea un design personalizat.

Ușor de administrat
Vei putea administra ușor comenzile, clienții, adăugarea de produse sau categorii noi.

Optimizat pentru mobil
Magazinul tău va arăta bine indiferent dacă este accesat de pe laptop, tabletă sau mobil.

Optimizare SEO inclusă
Optimizăm magazinul pentru motoarele de căutare, în special pentru Google.

Tehnologii actuale
Folosim platforme și module compatibile la standarde internaționale.

Magazin la cheie
Tot ceea ce trebuie să faci TU este să introduci stocul de marfă… de restul ne ocupăm noi!

COPYWRITING
Felul în care un consumator percepe un brand, se bazează pe modul în care spui povestea acelui
brand. Atunci când echipa noastră de scriitori & specialiști copywriting se adună și pune mâna pe
condei, povești mai mult sau mai puțin formale încep să capete formă și culoare. Mai multe
informații aici.

SERVICII
Articole

Advertoriale

Comunicate de presă

Editoriale SEO

Conținut website

Editare conținut

Prezentare produse

POVESTEA NOASTRĂ SCRISĂ
DE COLABORATORI
Compania Pion Media ne-a fost recomandată de o cunoștință - deja îl ajutaseră pe acesta cu
servicii de calitate, o parte din ele văzându-le chiar noi personal. De aici și până la a ne întâlni și
discuta nu a mai durat mult. Sunt într-adevăr o echipă tânără, dar rezultatele pe care ni le-au
arătat până acum demonstrează că au experiența necesară în domeniu. Vom continua
colaborarea cu ei și îi recomandăm cu plăcere.
Eugen & Mariana Florea, Manageri „Maya Fashion” - https://mayafashion.ro/

Mulțumim agenției Pion Media pentru colaborare! Vom continua să folosim cu încredere serviciile
voastre. Recomand agenția Pion Media tuturor celor care își doresc o imagine de calitate.
Mulțumim!
Marius Mierlă, director comercial Exﬂor Discount - https://exﬂor.ro

Pentru că reușesc să ne completeze imaginile cu cele mai adecvate mesaje pe rețelele sociale,
am ales să lucrăm cu Pion Media. Se pliază ușor pe proﬁlul nostru, și poate cel mai important,
transmit emoții prin cuvint! Profesioniști și highly responsive în toate cererile noastre.
Mulțumim, keep goin!
Anca Oprea, arhitect de interior și fondator AIO Living - https://aioliving.com

Pentru RF Construct, colaborarea cu Pion Media a fost un real succes! Aceștia ne-au lansat
în mediul online, creându-ne o imagine și mai bună, profesionistă. Pot spune că aceștia sunt formați dintr-o echipă tânără, dinamică, caliﬁcată. Vom continua colaborarea cu ei si le mulțumim
pentru ajutorul oferit!
Răzvan Pappa, manager general RF Construct - https://rfconstruct.ro/

It has been many years since we’ve known each other. From a business level to a personal
level, I have always enjoyed working with you and Ana. It is for me the perfect combination for how business should be conducted. Honest, fair, respect and keeping promises!
Thank you for all these years and I hope we can do more business in the future!
Adriaan Romijn, manager RG International B.V

De-a lungul a 8 ani de parteneriat, am construit împreună o relație profesională, onestă, bazată
pe ﬂux informațional și coeziune, dar și o relație personală directă, bazată pe uniune de sentimente și idei. Povestea Autokappa merge mai departe și datorită echipei de marketing Pion
Media, care prin consecvență, competență și creativitate își eﬁcientizează permanent strategiile
pentru ca noi să avem notorietate pe toate canalele de comunicare. Felicitări, Pion Media!
Alina Gheorghe, director marketing AutoKappa - https://autokappa.ro

Mulțumim partenerilor noștri de vise! Suntem foarte încântați de colaborare și îi
recomandăm tuturor apropriaților!
Costin Zăbavă, director comercial Doni Trade - https://donitrade.ro

I am writing to recommend the sevices of Pion Media. Pion Media has been working with us since
January 2014 in the areas of website design and development, site optimisation , search engine
analysis and site marketing. I can conﬁdently recommend Pion Media as a solid and reliable
supplier, experts in their ﬁeld.
Alastair McAtee, manager FindAuPair - https://www.ﬁndaupair.com/
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