A logika határokat szab és azt
mondja:
lehetetlen*
*A föld az univerzum közepe – 1510, Kopernikusz
Az ember sosem fog repülni – 1903, Wright fivérek
A Hold örökké elérhetetlen marad – 1969, Apollo 11

Szembeszállunk a logikával és új,
kreatív megközelítéseken törjük a fejünket

Modern, valóban működő brandeket építünk alternatív
látásmódunkkal és hozzáállásunkkal, valamint a szakmai minőséget előtérbe helyező munkafolyamatainkkal. Nem szeretjük a kliséket, nem azért dolgozunk,
hogy egy újabb csepp legyél a tengerben – munkánk
végeztével biztos lehetsz benne, hogy ki fogsz tűnni
konkurenciáid közül.

A heureka egy fiatal szakemberekből álló full service
kreatív ügynökség; mi úgy gondoljuk, lehet másképp is
csinálni a marketinget.

Szolgáltatáspalettánkat új terveztük, hogy kielégítse
céged minden marketing szükségletét, legyen szó
akár online kampányokról, akár szóróanyag disztribúcióról és plakátozásról. Partnereinknek köszönhetően jóval a piaci ár alatt tudjuk biztosítani prémium
minőségben nyomdai anyagaidat, rendezvényhelyszínek bérlését, vagy akár nagyobb kaliberű fotózások
teljeskörű szervezését és lebonyolítását.

Közösségi Média
Elérjük Neked, hogy Facebookon, Instagramon vagy akár YouTube-on, látogatóidból követők, követőidből fizető ügyfelek legyenek.

ahogy a nagykönyvben meg van írva…

Átvállaljuk céged akár teljes marketing tevékenységét, havi egy alkalmazott
költségéért.

Arculattervezés

Keresőoptimalizálás
A Google által ajánlott legfrissebb módszerekkel elérjük, hogy oldalad ugrásszerűen a legjobb találatok között jelenjen meg.

Grafikai Tervezés
Megtervezzük online és offline anyagaidat amelyekkel biztosan felhívod magadra
a figyelmet.

Nyomdai Munkák

Részletekbe menően megtervezzük és segítünk, hogy céged egy olyan arculatot
kapjon, ami alapján pontosan olyan nyomot hagy az emberekben, amilyet te
szeretnél.

A legmodernebb technológiákkal, prémium minőségben biztosítjuk céged offline
megjelenését.

Weboldal készítés és fejlesztés

Szövegírás

Készítünk Neked egy weboldalt, ami annyira 2017, hogy maradandó élményt ad
ügyfeleidnek és féltékennyé teszi konkurenciáid.

Kreatív ötleteinkkel megfogalmazzuk üzeneted a világ felé, legyen szó egy termékleírásról vagy akár egy PR cikkről.

Online Marketing

offline megjelenés

Reklámkampányaink előre kalkulálhatóak, rugalmasak és tökéletesen illeszkednek üzleti tervedbe.

Házon belül megszervezett offline kampányok a lehető legjobb megtérüléssel.

Termék- és Divatfotózás
Egy kép felér ezer szóval. Szavak nélkül megfogalmazzuk, miért a Te terméked/
szolgáltatásod a legjobb a vidéken.

animációs filmkészítés
Használd az audiovizuális kommunikáció eme roppant közvetlen és szórakoztató
formáját promóciókra, vagy akár termékeid bemutatására.

Rendezvényszervezés
Kisebb rendezvények teljeskörű megszervezése, üzleti találkozóktól kezdve
egészen a céges partykig.

Ha többet szeretnél megtudni rólunk, keresd
bizalommal kereskedelmi igazgatónkat!

Fiatal, lendületes és professzionális csapat.
Én nagyon meg vagyok elégedve az eddigi
munkáikkal.
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kereskedelmi igazgató
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badar.gabor@heureka-kreativ.hu
Dienes Balázs, Google értékelés, 2017

mire vársz még?

www.heureka-kreativ.hu

