FULL MARKETING SERVICE IN ONE HOUSE

Zespół profesjonalistów pracujących od kilkunastu lat w różnych gałęziach
marketingu i komunikacji, postanowił połączyć siły, doświadczenie, chęci
i zapał, by zaoferować Klientom pełen serwis usług bez konieczności
kontaktu z kilkoma podmiotami w tym samym czasie.
Dzięki naszym rozwiązaniom i konglomeratowi komórek specjalistów, nasi
Klienci oszczędzają czas i pieniądze, otrzymując profesjonalny i spójny serwis.
Jesteśmy jak energooszczędna żarówka –
emitujemy najjaśniejsze światło przy minimalnym zużyciu energii i pieniędzy.

Magnifico Marketing & PR Consultants to agencja strategicznego zarządzania
komunikacją, działająca na rynku od 2003 roku. Za cel stawiamy sobie satysfakcję
Klienta oraz osiągnięcie zamierzonych celów tak wizerunkowych, jak i biznesowych.
Agencja jest częścią grupy firm zarządzanych przez jeden zespół menedżerów, dzięki
czemu zapewnia kompleksowość usług poprzez dostęp do specjalistów z pozostałych
obszarów komunikacji.
Jesteśmy również jedną z niewielu polskich agencji PR należącą do Związku
Firm Public Relations.
Prowadzimy działania w obszarze strategicznego marketingu i public relations. Silnym
ogniwem naszej agencji jest dział organizacji eventów. Znamy siłę komunikacji oraz jej
wpływ na zachowania konsumentów. Będąc ekspertami w obszarach: public relations
i marketingu, wiemy, co grupa odbiorców naszego Klienta czyta, ogląda, o czym mówi
i czego słucha. Co więcej – wiemy, jak do niej dotrzeć, jak zarządzać komunikacją i jak
wpływać na jej postawy.

Dowozimy projekty bezpiecznie i z sukcesem.

PUBLIC RELATIONS
Strategiczne public relations to indywidualne i kompleksowe podejście
uwzględniające takie elementy, jak:
* poznanie Klienta, jego potrzeb, celów wizerunkowych i biznesowych,
* poznanie otoczenia biznesowego Klienta oraz jego grupy docelowej,
* odpowiedni dobór kanałów i narzędzi komunikacyjnych,
* audyt mediów / środowiska Klienta,
* przygotowanie materiałów do pracy z mediami i Klientem,
* monitoring mediów i jego analiza,
* kreowanie dobrych pomysłów spełniających cele komunikacyjne i biznesowe,
* profesjonalne zarządzanie komunikacją i relacjami,
* budowanie stałych i trwałych relacji z odbiorcami,
* dostarczenie usługi na wysokim i satysfakcjonującym Klienta poziomie,
* raportowanie wyników.

Dobieramy narzędzia w taki sposób, aby całość układanki
była najlepszą możliwą kompozycją osadzoną w odpowiednim środowisku.

PR PRODUKTOWY
Brand PR jest jednym z narzędzi komunikacji marketingowej, które pozwala na
właściwe zarządzanie wizerunkiem marki oraz budowaniem jej wiarygodnej i stabilnej
pozycji na rynku. W oferowanym przez agencję zakresie działań PR produktowego są:
* analiza SWOT marki
* tworzenie nowej marki
* wprowadzanie marki na rynek
* tworzenie strategii komunikacji
* pozycjonowanie i re-pozycjonowanie marki
* budowanie wizerunku marki
* współpraca i utrzymywanie pozytywnych relacji z mediami
* współpraca z ambasadorami i liderami opinii
* wsparcie działań reklamowych
* prowadzenie biura prasowego
* monitoring I analiza mediów
* doradztwo w zakresie komunikacji marketingowej.
PR produktowy to efektywne narzędzie dla każdego, kto chce stworzyć nową markę,
wprowadzić markę na nowy rynek, rozpocząć komunikację marki z grupą docelową, ale
również dla osób, które chcą zmienić postrzeganie istniejącej już marki lub szukają
stabilnej obsługi wizerunkowej swoich brandów.

Wyróżnimy Cię wśród konkurencji.

PR KORPORACYJNY
PR korporacyjny wykracza poza budowanie wizerunku marki produktu czy usługi. Jest
to jedna z funkcji zarządzania całą firmą. Oferując usługi z zakresu PR korporacyjnego
wspieramy firmy, których celem jest: budowanie wizerunku firmy, tworzenie przewagi
konkurencyjnej, budowanie zaufania u pracowników i kontrahentów, zwiększenie
wiarygodności firmy a także odpowiednie eksponowanie w mediach kluczowych osób z
firmy.
Postrzeganie produktów przez pryzmat osób i firm jest czymś naturalnym. Stąd też
dobre imię firmy, zarządu i pracowników może bezpośrednio wpływać na finalne
decyzje potencjalnych konsumentów.
W oferowanym przez agencję zakresie działań PR korporacyjnego są:
* analiza SWOT firmy
* zarządzanie komunikacją z mediami
* przygotowywanie informacji prasowych i studiów przypadków
* przygotowywanie konferencji prasowych
* przygotowanie wizytówek zarządu oraz ekspertów
* koordynacja wystąpień publicznych
* koordynacja imprez firmowych
* opracowywanie raportów rocznych
* opracowanie contentu na strony www
* komunikacja przy fuzjach, przejęciach oraz innych wydarzeniach z życia firmy.

Za sukcesem firmy zawsze stoją ludzie.

PR KRYZYSOWY
Sytuacja kryzysowa w firmie może zdarzyć się każdego dnia. Wprowadzamy strategie antykryzysowe na
długo przed potencjalnym kryzysem, aby być w pełni przygotowanym na zajęcie odpowiedniego
stanowiska w mediach oraz obronę wypracowanego już wizerunku firmy. Tworzymy strategię,
a następnie kompleksowo ją realizujemy. W ramach działań antykryzysowych oferujemy:

* analizę potencjalnych sytuacji kryzysowych,
* stworzenie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych,
* szkolenie pracowników z postępowania w sytuacjach kryzysowych,
* monitoring mediów,
* organizację sztabu kryzysowego,
* gotowość do działania 24/7,
* prowadzenie biura prasowego z funkcją rzecznika prasowego,
* przygotowanie raportu pokryzysowego,
* opracowanie planu rehabilitacji marki i reputacji firmy po kryzysie.
W kryzysie najbardziej liczy się skład brygady.

EVENTY
Eventy potrafią być nieodłączną częścią działań z zakresu budowania pozytywnego
wizerunku oraz relacji z mediami i grupą docelową. W zależności od branży, Klienta
oraz oczekiwań rynku tworzone są odpowiednie rozwiązania dla naszych Klientów.
Oferujemy kompleksowe przygotowanie oraz poprowadzenie:
* konferencji prasowych,
* konferencji online,
* spotkań Face to Face z mediami,
* spotkań z liderami opinii,
* eventów firmowych (np. otwarcia, prezentacje produktów),
* imprez integracyjnych,
* wewnętrznych eventów firmowych,
* udziału w targach,
* projektowanie i budowę stoisk targowych.
Dobrze zaplanowany i zrealizowany event
Twoją drogą na szczyt.

może być

CONTENT MARKETING
Marketing treści to działanie zmierzające do pozyskania nowych Klientów oraz budowania z nimi długotrwałych relacji za pomocą ciekawych, wartościowych treści. Jest to
działanie długofalowe, angażujące określoną grupę odbiorców oraz mające na celu wzbudzenie w nich zainteresowania marką lub firmą. Działania te prowadzone są
zazwyczaj w Internecie, jednak mogą wychodzić również poza jego obszary w postaci artykułów branżowych, ulotek, poradników itp. Jest to swego rodzaju dialog z grupą
docelową, której firma lub marka udostępnia wartościowe dla nich teksty, porady, a także odpowiada na ich potrzeby. Najczęściej stosowane narzędzia marketingu treści
to: blogi, newslettery, poradniki internetowe oraz własna, aktualizowana pod kątem treści, strona www.
Oferujemy: * produkcję sesji zdjęciowych, * produkcję filmów reklamowych, * produkcję programów z lokowaniem marki/produktu

CSR & EMPLOYER BRANDING
Firmy odpowiedzialne społecznie są lepiej postrzegane przez środowisko zewnętrzne.
Oferując usługi z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu bierzemy pod uwagę
oczekiwania grupy docelowej firmy, możliwości przedsiębiorstwa, a także opinie
i preferencje osób w nim pracujących. CSR może być narzędziem budującym pozytywny
wizerunek firmy na zewnątrz, a także wspierającym komunikację wewnętrzną. Agencja
magnifico marketing&pr consultants na ma na swoim koncie wiele nagród
za zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii CSR dla klientów różnych sektorów.
W ramach działań CSR warto wyróżnić działania z zakresu employer brandingu. Dobry
wizerunek produktów i usług często idzie w parze z wizerunkiem firmy jako dobrego
pracodawcy. Jeśli obecni i potencjalni pracownicy mówią o firmie dobrze, mówią
zazwyczaj dobrze również o jej produktach. Wartością dodaną dla firmy jest przede
wszystkim fakt, iż każdy pracownik staje się swego rodzaju ambasadorem firmy i jej
marek. Nasze działania z zakresu EB mają na celu jak najlepsze prezentowanie firmy
obecnym oraz potencjalnym pracownikom.

Poczucie odpowiedzialności za innych to jedna
z najszlachetniejszych zalet.
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