Producție publicitară, marketing digital,
servicii audio-video

Despre noi
E-Media® este o companie a cărei ac4vitate se derulează în domeniul producţiei
publicitare, producţiei de programe radio și TV, realizare website-uri, întreținere și SEO,
marke4ng și distribuție digitală, consultanță juridică în domeiul ar4s4c.
Compania noastră acordă o atenţie deosebită ﬁecărui client în parte, iar ﬁecare proiect este
ges4onat individual. Punem pe primul plan dorinţa clientului, îmbinată cu inven4vitatea şi
crea4vitatea.
Fie că aveţi o afacere proprie, sau lucraţi într-o corporaţie, avem soluţia potrivită pentru
dumneavoastră. Sunteţi un partener important pentru noi şi veţi beneﬁcia de toată atenţia
şi consilierea noastră, pentru a vă îndeplini dorinţele. Folosiţi sfaturile şi soluţiile noastre,
aveţi încredere în preţurile noastre corecte, de producător direct.
Urmărim dezvoltarea unui parteneriat pe termen lung cu clienţii noştri, oferind servicii
complete de creaţie, producţie publicitară şi montaj. Misiunea noastră este să oferim
clienţilor noştri soluţii crea4ve, moderne, la cele mai bune preţuri.

Producție publicitară
• producem şi livrăm printuri de cea mai bună calitate, pe orice suport
• display-uri portabile, roll-up-uri, steaguri, casete şi panouri publicitare,
semnalis<că pentru interior/exterior, pentru lanţuri de magazine, bănci,
farmacii, benzinării
• litere volumetrice luminoase
• imprimări pe tricouri, șepci, căni etc.
• e<chete volumetrice
• servicii de proiectare şi design
• realizare graﬁcă <par

Producție publicitară
Banner simplă faţă, faţă verso, mash, backlit banners
Acestea se realizează prin imprimarea în policromie, cu cerneală pe bază de Ecosolvent (rezistentă la toate 4purile de
intemperii), pe imprimante Rolland.
Bannerele se pot printa la orice dimensiune dorită şi includ inele de prindere pentru a face posibilă ancorarea. Ele se pot
ﬁnisa, la cerere, prin crearea unor 4vuri şi găuri de vânt, pentru a le spori rezistenţa şi ﬂexibilitatea.
Bannerele simplă faţă se pot monta atât în interior cât şi la exterior: pe clădiri, pe panouri publicitare, în showroom-uri, în
puncte de vânzare, etc. Ele se pot folosi pe perioade îndelungate, datorită faptului că sunt realizate dintr-un material uşor
şi rezistent în acelaşi 4mp.
Mesh-ul publicitar, se realizează prin imprimarea în policromie pe o singură faţă, cu cerneală pe bază de Ecosolvent.
Mesh-ul este un material ﬂexibil din PVC, mai uşor decât frontlitul, ce prezintă mici perforaţii care ajută la trecerea
vântului, fără a opune rezistenţă.
Backlit-ul se foloseşte de obicei la casete luminoase de mari dimensiuni, la diferite display-uri, ﬁrme luminoase, etc. .
Backlit-ul este un material din PVC ﬂexibil, cu o suprafaţă bună de aderare a cernelii, având un aspect al culorilor mult mai
strălucitor. Poate ﬁ u4lizat atât la interior cât şi la exterior.Caracteris4că deﬁnitorie a acestui material constă în faptul că se
luminează din spate şi are o rezistenţă mult mai mare decât bannerul obişnuit
Bannerele Publicitare din Backlit se realizează prin imprimarea în policromie, cu cerneală pe bază de Ecosolvent

Producție publicitară
Autocolante tăiate pe contur, perforat, reﬂectorizant sau pentru pardoseală.
Autocolantul PVC este un material plas4ﬁat, cu adeziv pe spate, tratat pentru expunere
la UV, rezistent la intemperii, zgâriere şi rupere. Printul se realizează cu cerneală pe
bază de Ecosolvent, în policromie la printer-ploZer Roland, pe o singură față. Foliile
autocolante sunt albe sau transparente, lucioase sau mate. Pentru o mai bună
rezistenţă în 4mp, se recomandă laminarea mată sau lucioasă.
E4chete volumetrice autocolante - realizate cu rașini speciale.
Aplicaţiile printului autocolant sunt mul4ple: vitrine, standuri, panouri publicitare,
obiecte, colantări auto, e4chetari produse, coduri de bare.

Inscripționări auto
Inscripţionarea autovehiculelor este una dintre cele mai u4lizate metode de publicitate.
As\el, ﬁrma îşi poate crea o imagine puternică şi uşor de recunoscut pe piaţă . Puteţi
inscripţiona orice 4p de autovehicul (autoturisme, autou4litare, camioane), în funcţie
de preferinţe: în întregime sau parțial, cu numele ﬁrmei sau,dacă doriţi, cu un design
unic şi aparte.
Inscripţionarea se execută cu autocolant Oracal sau 3M din PVC, lucios sau mat. Acest
autocolant se găseşte într-o gamă foarte largă de culori şi este rezistent la apă şi la cele
mai variate condiţii de mediu.
Autocolantul poate ﬁ decupat la cuZer ploZer, sau printat în policromie. Se poate
lamina pentru a-i spori rezistenţa. Pentru colantări simple, decorarea se poate executa
şi la sediul beneﬁciarului. Asistenta graﬁcă este gratuită.
Preţul şi termenul de execuţie variază în funcţie de comandă şi dimensiuni.

Producție audio - video
Echipa noastră vă stă la dispoziție pentru realizarea spoturilor sau ﬁlmelor de
promovare a afacerii dumneavoastră.
Vă punem la dispoziție următoarele servicii:
– scenariu
– înregistrare voci / voice over
– graﬁcă video
– editare sunet și imagine
– montaj audio / video
– mastering CD/DVD (inclusiv mul4plicare pe CD sau DVD)

Marketing și distribuție digitală
– realizare website-uri de prezentare, bloguri sau magazine online (aplicații web sau standalone,
incluzând tehnologii și concepte ca HTTP, Web API, JSON, „responsive design”
– administrare și mone4zare conturi de YouTube și Facebook (distribuție în magazine online specializate:
Deezeer, ITunes, etc.
– campanii promovare Adwords și Facebook (concepție, stabilire obiec4ve, cuvinte cheie, etc.)
– administrare web și webdesign
– Search Engine Op4miza4on (SEO)
Aveți propria dumneavoastră afacere pe care doriți să o promovați în mediul online. Acum aveți soluții
pe care le puteți obține cu un buget accesibil.
Vă oferim:
– transmisiuni video în direct sau înregistrate în rețele online sau pe paginile de socializare
– realizare graﬁcă web și aplicații web
– fotograﬁi prezentare produse pentru magazine și website-uri de prezentare
– ﬁlmări prezentare de produse
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