
AGENȚIE DE PUBLICITATE



Oglas a prins viață în anul 2018 și de atunci a avut o călătorie frumoasă prin care a reușit să
evolueze la fiecare pas. 

În vreme de criză când majoritatea conducătorilor de afaceri își puneau semne de întrebare
legate de supraviețuirea business-ului lor, echipa Oglas a oferit răspunsurile potrivite. 

Anul  2020 a scos în evidență mai mult ca oricând nevoia de a fi prezent în lumea online și de
a elimina barierele de a te conecta cu publicul tău țintă. 

VVrem să încurajăm toate afacerile să facă pasul spre mediul online pentru că, inevitabil, acolo
este soluția salvatoare.

Știm, e ironic să fii nevoit să faci investiții într-o perioadă atât de grea, însă este nevoie să faci
tot ceea ce-ți stă în putință pentru a deveni cel mai bun.

Noi te putem ajuta, ne dorim să-ți transmitem povestea mai departe și vrem ca toată lumea
să facă cunoștință cu afacerea ta.

Orice afacere are nevoie de vizibilitate pentru a avea succes, iar obținerea ei presupune un
adadevărat proces de promovare și publicitate.

Oglas pune la dispoziția creșterii business-ului tău o serie de instrumente practice pentru a te
ajuta să-ți atingi scopurile.

Cine suntem?
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Sorana Rotta
Copywriter PR & Communication

Manager
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Mirela Bîscă Laurențiu Cosma Andrei Diodiu
Web designer &
developer



Marketingul prin conținut oferă o rată de conversie de șase ori mai mare
decât alte metode de marketing digital, spune Content Marketing Institute.

Peste 91% dintre specialiștii în marketing au afirmat că eforturile lor de marketing
social au sporit foarte mult vizibilitatea brand-ului și experiența utilizatorului.

Numărul de utilizatori Facebook în România a crescut cu 27% în 2020 comparativ
cu 2019, găzduind acum 12 milioane de utilizatori care pot deveni clienți ai
aafacerii tale.

Conform Hubspot, 97% din marketers susțin faptul ca videoclipurile ajută
consumatorii să înțeleagă trăsăturile unui produs.

Ce spune piața? 75% din credibilitatea unui
brand este stabilită de
designul web al companiei
(Stanford Web Credibility Research)



Web Design & Developement
Marketing Online
    • Administrare Social Media (Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest)
    • Facebook & Google ADS
    •  Copywriting (Descriere produse, articole de blog, comunicate de presă)
    • Email Marketing
InfluenInfluencer Marketing
Branding
    • Design de Produs
    • Logo Design
    • Prezentare vizuală (flyere, bannere, broșuri, cataloage etc.)
    • Cărți de vizită
Comunicare & PR
FFoto & Video Marketing

Care sunt serviciile
oferite de noi?

newsfeed bekid

design produs Vitalact

magazin online I Provenziali

logo Mezelurile Zaria

logo Shift 360

newsfeed Pensiunea Tudor



Oglas a adoptat o strategie de promovare atât plătită, cât și organică
pentru a crește popularitatea, vizibilitatea și brand-ul școlii.

În plus, Oglas a pus în funcțiune reclame pe Google și Facebook cu
scopul de a transmite mesajul celor de la SPGA  către părinți și elevi
care ar putea fi interesați de programul pus la dispoziție de școala
profesională. 

CCampaniile de pe social media implementate de Oglas au pus în lumina
reflectoarelor conceptul de video marketing și importanța reportajelor,
având scopul de a crește în mod organic vizibilitatea SPGA. Astfel,
numărul de înscriși a crescut de la 55 în anul școlar 2017-2018
la 236 în anul școlar 2020-2021.

Școala Profesională Germană Alba adoptă
un sistem de învățământ dual bazat atât
pe asimilarea teoretică a cunoștințelor, cât

și pe punerea în practică a acestora.
Având scopul de a atrage cât mai mulți
tineri să intre pe porțile școlii lor, echipa

SPSPGA a apelat la serviciile noastre pentru
a le crește vizibilitatea online și a demara
o campanie de promovare a programului

lor școlar.

Echipa Oglas a elaborat un calendar editorial
pentru a monitoriza administrarea rețelelor

de socializare SPGA. Ne-am construit
cconținutul de pe diferitele rețele de socializare
în funcție de caracteristicile audienței țintă.

SPGASTUDIU DE CAZ



I Provenzali România este o afacere care oferă produse de îngrijire personală și cosmetice 
organice și bio. Aceștia au făcut pasul cel mare spre lumea online în 2020, moment în care
echipa Oglas a început să creeze conținut pentru paginile de socializare ale companiei și
să administreze conturile pentru a le crește vizibilitatea prin oferirea unor postări informative
și calitative pentru audiența țintă specifică. 

Brandurile noi pe piață au nevoie de un plus de expunere la început de drum, motiv pentru
ccare influencer marketing a fost următorul pas spre atingerea acestui scop. Începând cu
luna octombrie, echipa Oglas a inițiat o colaborare cu un influencer pentru I Provenzali
România. Recomandările adresate de acesta au atras o creștere considerabilă de noi
clienți, numărul de produse vândute crescând din octombrie în noiembrie cu 460%
(de la 53 la 244), după care vânzările menținându-se la un nivel constant.

I Provenzali România

campanie marketing Oglasgrafic vânzări 2020



Ne dorim ca povestea ta să fie cunoscută. Abia așteptăm să ne cunoaștem.
Ne găsești în Sebeș, strada Decebal, numărul 4,, lângă Carrefour Market

Informații de
contact

0743 190 745 0372 916 549 

contact@oglas.ro

oglas.romaniaOglas
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