d i gi tal mar ke ti ng ag e nc y

PREZENTARE COMPANIE
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MISIUNE
[cla-in]

Dezvoltăm constant proiecte online sustenabile, care să aducă profit și
care să poată fi extrapolate la nivel internațional.

Suntem Klain, o agenție de digital marketing și-ți oferim
instrumentele necesare dezvoltării business-ului tău. Creștem
vizibilitatea brandului prin campanii de marketing și construim
strategii de comunicare în baza unui audit inițial.
Pe parcursul celor 12 ani de activitate, am dezvoltat proiecte
personalizate și pliate pe nevoile clientului, intuind și folosindu-ne de
trendurile momentului. Mai mult decât atât, am menținut proiecte
inhouse pe care le dezvoltăm constant, ele fiind o bună oportunitate
de a ne pune în valoare competențele.
Obiectivul nostru central este dezvoltarea fiecărui business prin
îmbinarea creativității cu focusul pe rezultate. Pentru a asigura
îndeplinirea acestuia construim strategii viabile pe baza unei analize
complexe, identificăm modalitățile lor de implementare și
monitorizăm cu atenție rezultatele.

VALORI
focusare pe rezultat
gândire strategică
proactivitate
asumarea responsabilității

VIZIUNE
Suntem focusați spre găsirea de soluții la nevoile clienților noștri în
dezvoltarea business-ului lor,
prin identificarea celor mai potrivite strategii online.

KLAIN, pentru noi, înseamnă mai mult decât o agenție de Digital
Marketing. Este mediul în care ne punem în practică ideile geniale și
unde te așteptăm să dăm viață celor mai nonconformiste proiecte.

’’

Oamenii nu cumpără bunuri și servicii. Ei cumpără
RELAȚII, POVEȘTI ȘI MAGIE.
— Seth Godin

SERVICII OFERITE
SERVICII

BENEFICIILE CLIENTULUI – GARANȚII – AVANTAJE COMPETITIVE

Crestem vizibilitatea brandului tau prin campanii de
marketing online.

Construim strategii de comunicare în baza unui
audit inițial.

Venim în ajutorul tău cu pachete de servicii online complete.
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ANALIZĂ
client
public țintă
.
concurență
diferențieri
analiză SWOT

Oferim instrumentele necesare dezvoltării
business-ului și creșterii profitabilității.

PLANIFICARE
branding
content
arhitectură site
comunicare online
strategii de marketing online

Dezvoltăm campanii personalizate de tip brand
awareness, lead generation și de creștere a
vânzărilor.

Obținem rezultate măsurabile și reducem costurile
pe baza unor procese clar definite.

Oferim servicii complete de marketing online (tot
sub același acoperiș).

IMPLEMENTARE

MONITORIZARE

punem în aplicare planul,
ajustăm pentru rezultate
extraordinare

evaluare
raportare
analiza rezultatelor

’’

bugete
optimizate

creșterea
notorietății

creșterea
conversiilor

Dezvoltăm parteneriate pe termen mediu și lung, bazate pe principiul
construirii de relații de business strategice. Printr-un angajament comun,
contribuim la succesul clienților noștri, oferindu-le transparența și plus
valoarea de care au nevoie pentru a-și crește afacerile sau proiectele.

1. DIGITAL MARKETING AUDIT
1.1 Digital Strategy
reprezintă contextul de desfășurare al celorlalte
acțiuni: te ajută să afli direcția pieței și să înțelegi
comportamentul grupului țintă, să cunoști
concurenții și să estimezi și optimizezi bugetele
sau costurile. Strategia de abordare a mediului
online este întotdeauna pliată pe nevoile tale și
axată pe rezultate.

2. WEB DEVELOPMENT & DESIGN
analizăm piața și dezvoltăm platforme
customizate nevoilor business-ului tău. Fie că
vrei un site de prezentare sau un shop online,
te aducem mai aproape de clienții tăi, te
promovăm într-un mod eficient, raportat la
bugetul tău, însă cu un impact puternic.

3. ONLINE MARKETING
adaptăm comunicarea ta online pe diferite medii
pentru a putea maximiza conversiile și a aduce
rezultatele pe care ți le dorești. Folosim strategii de
marketing online care să îți facă brandul cunoscut și
să transforme clienții din potențiali în reali.

3.1. CONTENT MARKETING
asigurăm succesul strategiei de marketing cu ajutorul
unui content relevant pentru audiența ta. Realizăm
postări pe blog, newslettere, comunicate de presă,
interviuri, studii de caz, infografice, conținut pentru
rețelele de socializare și conținut video.
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3.2. CAMPANII PPC
administrăm campanii de promovare prin Google
AdWords și Facebook Ads, cu statistici exacte și
complete, precum costurile pe click, numărul de
click-uri, performanțele demografice și numărul de
afișări. Te ajutăm să vezi impactul campaniei și
beneficiile aduse de acestea în timp real.

3.3. SEO
Search Engine Optimization
este modul în care te ajutăm să ajungi într-o
poziție cât mai înaltă în rezultatele organice pe
căutări relevante în motoare de căutare,
precum Google sau Bing, pentru a-ți reduce
costurile de promovare online, iar potențialii tăi
clienți să afle de tine înaintea tuturor.

3.4. SOCIAL MEDIA
cu ajutorul campaniilor și postărilor pe care le
generăm creăm o comunitate solidă în jurul
brandului tău și, implicit, a business-ului.
Menținem permanent interesul audienței printr-o
comunicare bazată pe conținut relevant, care
încurajează utilizatorii să interacționeze cu pagina
ta.

3.5. EMAIL MARKETING
cu ajutorul unei strategii precise și newslettere bine
gândite generăm o rată mare de conversie, iar
clienții tăi primesc ultimele noutăți chiar în inbox-ul
lor. Creăm un impact puternic cu costuri reduse,
prin intermediul campaniilor de email marketing
pliate pe nevoile proiectelor și pe caracteristicile
publicului țintă.

logo
abc
4.DESIGN
4.1 BRANDING
creăm de la zero imaginea business-ului tău, într-un
mod profesionist. Te ajutăm să îți definești misiunea,
viziunea, valorile și poziționarea. Realizăm
identitatea vizuală a business-ului tău, începând cu
crearea de logo, definirea elementelor grafice
reprezentative (culori, fonturi). Dacă ai deja o
identitate vizuală care are nevoie de un refresh,
demarăm proiecte de rebranding, bazate pe o
analiză de marketing complexă..

4.4 UI/UX
4.3 WEBDESIGN
4.2 REALIZARE GRAFICĂ
creare de pliante, cărți de vizită, mape de
prezentare, bannere.

realizare de layout de website, conform nevoilor
tale, pentru a evidenția particularitățile produselor
sau serviciilor pe care le oferi. Îți asigurăm
consultanță și ajutor în definirea interfeței site-ului
tău, care trebuie să fie una atractivă pentru
vizitatori, dar și foarte ușor de navigat.

Acordăm atenție interfeței și arhitecturii
site-ului, precum și funcționalității
elementelor de interacțiune, crescând
constant experiența utilizatorului.

5. CONSULTANȚĂ MARKETING

?
?
?

consiliere

asistență specializată

generare profit

cunoștiințele strategice ale echipei

obiectivele tale

REALIZĂRI – PORTOFOLIU – LUCRĂRI DE REFERINȚĂ
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PORTOFOLIU

NE FOCUSĂM PE REZULTAT

www.asw.ro

www.asiserp.ro

www.anysoft.ro

www.yeparking.ro

www.perpetuum.ro

www.obio.ro

www.viitorsanatos.ro

www.asianfood.ro

www.tasregistration.com

Identificăm nevoia

Realizăm strategia

Implementăm planul

Promovăm brand-ul
www.bunadimineata.ro

www.re-marcabil.ro

www.glorashop.com

Generăm lead-ul

www.stomptrax-medica.ro

www.bote-san.ro

www.ariaapartments.ro

Obținem conversia

Acoperim nevoia
www.pensiuneabellagio.ro

www.hotelalexiscluj.ro

www.artrolab.ro

happy clients
www.mpc.com.ro

www.novisplaza.ro

www.metaldistribution.ro

Vezi întregul portofoliu pe www.klain.ro

CONTACTEAZĂ-NE!
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Indiferent dacă ești la început de drum sau ți-ai dat seama că ai nevoie de o schimbare și o
nouă abordare a business-ului tău, ne-ar plăcea să te cunoaștem!
Vrem să îți auzim povestea, să o facem memorabilă și să creștem împreună!

DATE DE CONTACT
ADRESĂ: SCORȚARILOR NR. 11/16, CLUJ-NAPOCA
TELEFON: (+40) 749 972 803
EMAIL: contact@klain.ro
ORAR: LUNI – VINERI: 9.00 – 17.00
WWW.KLAIN.RO

