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Reklama Słupsk. Agencja reklamowa Effect Team
http://www.slupsk-reklama.pl

Reklama Słupsk. Kompleksowe kampanie reklamowe.Agencja Reklamy Effect Team to nie tylko full service
dla Twoich potrzeb, to dział marketingu Twojej firmy, za którego utrzymanie nie płacisz.U nas masz do
dyspozycji szeroki wachlarz produktów reklamowych jak fotografia reklamowa, projekty graficzne,
identyfikacja wizualna, kampanie mobilne z nagłośnieniem, hostessing, eventy, dekoracja balonowa dla firm,
team building, realizacja nietypowych zleceń z zakresu promocji, gadżety reklamowe (długopisy, breloczki,
kubki, odzież reklamowa i BHP, koszulki, czapeczki i inne), kasetony o niestandardowych kształtach, litery
przestrzenne, plansze, tablice, szyldy, grafika na pojazdach, wydawnictwa, kompleksowe przygotowanie i
skład gazet firmowych lub gminnych.To nie wszystko co mamy Tobie do zaoferowania. Nasz zespół wykona
renowacje starych reklam, montaże i demontaże reklam, oklejanie witryn sklepowych, druk i oklejanie folią
dwu- i mono numeryczną, kasetonową, druk i aplikacja fototapety w mieszkaniach prywatnych
(indywidualny, niepowtarzalny projekt), projektowanie logotypów, kolportaż druków bezadresowych oraz
usługi graficzne.Tworzenie strategii marketingowej - przygotowujemy koncepcję wartości, na których opiera
się marka, opracowujemy scenariusze kampanii reklamowych, pełen branding i strategię komunikacji.Może
potrzebujesz specjalisty do stworzenia strony internetowej, albo chciałbyś zmodernizować, zaktualizować i
zoptymalizować swoją firmową stronę www. Nasi programiści sprostają każdemu wyzwaniu. Każdy może
liczyć na wyjątkową obsługę i pomoc w każdym momencie, a każdy pracownik miło i kompetentnie zajmie
się powierzonym nam zadaniem.Specjalnie w trosce o szybkie załatwianie awaryjnych spraw powołaliśmy
POGOTOWIE REKLAMOWE, na które można dzwonić o każdej porze dnia i nocy 664 606 515.Szczegóły
strony www.slupsk-reklama.pl.
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