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NASZE
RALIZACJE

Naszą mocną stroną jest wieloletnie doświadczenie. W naszej pracy wykorzystujemy najnowocześniejsze metody
marketingu. Z pasją obserwujemy bieżące trendy rozwoju komunikacji, aby zaoferować je naszym klientom.
Specjalizujemy się w świadczeniu usług e-PR, a w szczególności MUSIC & CULTURE PR oraz w standardowej obsłudze
PUBLIC RELATIONS, którą kierujemy do klientów z każdego segmentu rynkowego. Działamy efektywnie w świecie
SOCIAL MEDIA, a dodatkowo naszą ofertę uzupełniają profesjonalne usługi CONTENT MARKETINGU czyli
kompleksowej produkcji treści audio, video i tekstowych.

PUBLIC RELATAIONS
SOCIAL MEDIA
CONTENT MARKETING
MARKETING

PUBLIC RELATAIONS

skutecznie docieramy do widzów, słuchaczy czytelników, internautów

ePR
Usługi Public Relations
świadczone w Internecie
PR
Kompleksowe usługi
Public Relations

BRAND PR
Usługi Public Relations
dedykowane komunikowaniu marki
MEDIA RELATIONS
Kompleksowe usługi w ramach
relacji z mediami

SZCZEGÓŁY

BIURO PRASOWE
Utworzenie i prowadzenie Biura Prasowego
dla firm, marki

MUSIC & CULTURE PR
Usługi PR sprofilowane dla artystów i
instytucji kulturalnych

SOCIAL MEDIA

marketing społecznościowych dla twojego biznesu

SOCIAL MEDIA MARKETING
Kompleksowe usługi w mediach społecznościowych

SOCIAL MEDIA ePR
Usługi Public Relations realizowane w mediach
społecznościowych

SZCZEGÓŁY

SOCIAL MEDIA CONTENT
Tworzymy i rozbudowujemy kontent video na
potrzeby mediów społecznościowych
BRAND CHANELS - KANŁY VIDEO DLA FIRM

CONTENT MARKETING

tworzymy wartościowe treści, które multimedialnie komunikują twoją markę

SPOTY REKLAMOWE
Spot reklamowy - to film reklamujący
dany produkt, markę, ideę, kampanię
społeczną. Standardowo rozumiana
reklama emitowana w telewizji,
Internecie. Oferujemy stworzenie
kreacji, napisanie scenariusza oraz
produkcje spotu.

TELEDYSKI
Produkcja teledysków muzycznych
produkujemy wszystko we własnym zakresie.
Zaczynamy od pomysłu i przedstawienia
scenariusza następnie przechodzimy do
produkcji i postprodukcji. Realizujemy
również materiały typu „Making of…” z planu
zdjęciowego.
To nie wszytko!
Dzięki naszym usługą PR promujemy
teledyski w social media i w mediach
(usługi: ePR, Social Media Video), a oficjalne
partnerstwo z VEVO i YouTube pomaga nam
dystrybuować i promować video w całej sieci.

REALIZACJE
VIDEO

VIDEO PR
Video promocyjne lub tzw. spot wizerunkowy to film video z wydarzeń, konferencji, eventów,
koncertów oraz backstage i making of..., często
są to materiały w formie dokumentu, który
przedstawia, ciekawie opowiadają o kampanii
społecznej, inicjatywie, płycie, trasie koncertowej
lub o produkcie. Dzięki spotom wizerunkowym
firma może zaprezentować siebie samą, swoje
produkty, markę, zorganizowany event lub
kampanię.
Za pomocą naszej usługi Social Media Video,
stworzymy w mediach społecznościowych,
firmowy profil video, która poprawi komunikację z
Twoim otoczeniem biznesowym!

WSZYTSKIE
REALIZACJE

MUZYKA DO REKLAM
Muzyka na zamówienie - usługa realizowana przez
naszą wytwórnie fonograficzną artCONNECTION
music, w ramach której produkcja muzyki odbywa się
specjalnie na potrzeby przedstawionego projektu.
Doświadczenie naszych producentów i kompozytorów to
gwarancja produkcji muzyki na najwyższym poziomie, w
każdym z gatunków, od elektroniki po nagrania muzyki
klasycznej. Nasze produkcje muzyczne pojawiły się w
wielu reklamach znanych marek.

MARKETING

EVENT MARKETING - to jedno z najskuteczniejszych narzędzi komunikacji
marketingowej i public relations, które buduje trwałe i bezpośrednie relacje z klientem.

BUZZ (WoMM) MARKETING – zwany marketingiem szeptanym lub buzz
marketingiem – jest to działanie ukierunkowane na zawieranie dialogu między
odbiorcami oraz tworzenie (przede wszystkim) pozytywnych opinii i rekomendacji.

MARKETING WIRUSOWY - polega na budowaniu świadomości marki na przykład wykorzystując
internautów i social media marketing. Celem takiej kampanii jest dotarcie do jak największej liczby
końcowych adresatów w jak najkrótszym czasie, z wykorzystaniem jak najmniejszych nakładów
finansowych.

AMBIENT & GUERILLA MARKETING - jest to najbardziej niekonwencjonalny, niestandardowy
rodzaj reklamowania marki lub produktu. Metody tej reklamy to: napisy malowane sprayem na
murach, naklejki, które można przykleić w autobusach, metrze i miejscach publicznych.

SZCZEGÓŁY

CONNECTION.com.pl

CONNECTION MEDIA: CONNECTION public relations - agencja public relations, social media i marketing, artCONNECTION music - wytwórnia fonograficzna
KONTAKT:
CONNECTION MEDIA
Tel. 22 405 04 22. Kom. 601 131 556
Biuro: biuro@connection.com.pl
CONNECTION public relations www.CONNECTION.com.pl
artCONNECTION music www.artCONNECTIONcom.pl

