WE FOCUS ON YOU

H διατήρηςη τησ εμπιςτοςφνησ
των πελατϊν μασ είναι
απαραίτητη για την επιτυχία μασ.

H AIDA είναι μια διεθνήσ εταιρία με γραφεία ςε Ελλάδα, Βουλγαρία και Αλβανία που
δραςτηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία:
_ ςτη διοργάνωςη υψηλοφ επιπζδου υνεδρίων και Εκδηλϊςεων
_ ςτο ςτρατηγικό ςχεδιαςμό και εφαρμογή Εταιρικήσ Επικοινωνίασ
και
_ ςτο ςυντονιςμό διεκδίκηςησ, διαχείριςησ και διοικητικήσ υποςτήριξησ Εθνικϊν και
Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων.

Διαθζτοντασ γνώςη, εμπειρία και τεχνογνωςία, αναπτφςςουμε
εξειδικευμζνεσ προτάςεισ και εξατομικευμζνεσ λφςεισ που
ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ Επιχειρήςεων, Επαγγελματικϊν Ενϊςεων και Οργανιςμϊν με ςτόχο να αναπτυχθοφν.

ΔΙΝΟΤΜΕ ΠΑΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΛΤΣΕΡΟ ΜΑ ΕΑΤΣΟ

«H AIDA διαθζτει
πολυετή εμπειρία ςτη
διοργάνωςη ςυνεδρίων και
άριςτα εκπαιδευμζνο και
εξειδικευμζνο προςωπικό»

ΟΡΓΑΝΩΗ ΤΝΕΔΡΙΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ
Η AIDA παρζχει υψηλήσ ποιότητασ υπηρεςίεσ διοργάνωςησ ςυνεδρίων και εκδηλϊςεων, διαθζτοντασ
πολυετή εμπειρία και καλή γνϊςη τησ αγοράσ.
Με κφριο γνϊμονα την προςαρμογή ςτισ απαιτήςεισ του πελάτη, δημιουργοφμε ξεχωριςτζσ προτάςεισ με
ςφραγίδα επιτυχίασ.

_ υνζδρια, ςεμινάρια και ημερίδεσ
_ Λανςάριςμα νζων προϊόντων
_ Εμπορικζσ εκθζςεισ B2B & B2C
_ Team Building εκδηλϊςεισ
_ Εγκαίνια
_ Κοκτζϊλ πάρτυ
_ Φιλανθρωπικζσ εκδηλϊςεισ
_ Reunions
_ Χριςτουγεννιάτικεσ και Πρωτοχρονιάτικεσ εκδηλϊςεισ
_ Εταιρικζσ εκδηλϊςεισ και ςυναντήςεισ
_ Διοργάνωςη εταιρικϊν εκδρομϊν

υντονιςμόσ



Χρονοδιάγραμμα Δράςεων, Προχπολογιςμόσ και Οικονομική Διαχείριςη



Γραμματεία



Χϊροσ Διεξαγωγήσ, Διαμονή, Μετακινήςεισ, Πτήςεισ



Πρόγραμμα Κοινωνικϊν Εκδηλϊςεων



Πολιτιςτικζσ Εκδηλϊςεισ, Εκδρομζσ, Θεματικζσ Επιςκζψεισ



Διερμηνεία



Οπτικοακουςτικόσ Εξοπλιςμόσ

Επικοινωνία, Μάρκετινγκ και Προβολθ



Δημιουργική Ιδζα, Οπτική Σαυτότητα, Λογότυπα



Επιμζλεια και Παραγωγή Εντφπων



υνεδριακό Τλικό



Γραφείο Σφπου και χζςεισ με Μ.Μ.Ε.



Ιςτοςελίδα



Internet Μάρκετινγκ και Μζςα Κοινωνικήσ Δικτφωςησ

Διαμόρφωςη Χορηγικοφ Προγράμματοσ και Αναζθτηςη Χορηγών


Πρόγραμμα Χορηγιϊν και τρατηγική Προςζγγιςησ



υντονιςμόσ Χορηγϊν και Χορηγϊν Επικοινωνίασ



Διαχείριςη Εκθετϊν



Οικονομική Διαχείριςη

«Η AIDA εξελίςςεται ςυνεχώσ
παρακολουθώντασ
ςτενά τισ τάςεισ τησ
αγοράσ»

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ
H AIDA προςφζρει εξειδικευμζνεσ υπηρεςίεσ επικοινωνίασ και δημοςιότητασ διαθζτοντασ τισ κατάλληλεσ
υποδομζσ και πόρουσ και προςφζροντασ μετρήςιμα αποτελζςματα.
Digital Marketing

Γραφείο Σφπου



Search Engine Optimization



Ανάπτυξη ςχζςεων με ΜΜΕ



Καταςκευή Ιςτοςελίδων



Οργάνωςη υνζντευξησ Σφπου



Ηλεκτρονικά Καταςτήματα



Προςωπικζσ υνεντεφξεισ



Εφαρμογζσ Κινητϊν



φνταξη και διανομή Δελτίου Σφπου



Σηλεκπαίδευςη (e-training)



Δημιουργία Press kit



Διαχείριςη Social Media



Ενημζρωςη Ιςτοςελίδασ



E-mail Marketing



Αποδελτίωςη



Web Analytics



Διαχείριςη κρίςεων



Online PR

χεδιαςμόσ & Παραγωγθ



Pay Per Click (PPC)



Εταιρική ταυτότητα



Google ads



Εκδόςεισ εντφπων



Διαφημιςτικζσ καταχωρήςεισ



Banner



Εκθεςιακά ςταντ και περίπτερα



Σηλεοπτικά και ραδιοφωνικά ςποτ



Φωτογράφιςη προϊόντων

Εταιρικθ Κοινωνικθ Ευιφνη (ΕΚΕ)


χεδιαςμόσ προγραμμάτων ΕΚΕ



χεδιαςμόσ διαδικαςιϊν



Αξιολόγηςη και ςφνταξη αναφορϊν



Καθοριςμόσ ςτόχων



Προβολή και επικοινωνία



Κατάρτιςη εςωτερικοφ ςχεδίου επικοινωνίασ προσ Δ. ., μετόχουσ κλπ.



Διαβοφλευςη με φορείσ και ανάπτυξη ςυνεργαςιϊν



υντονιςμόσ και εποπτεία εφαρμογήσ των προγραμμάτων



Χαρτογράφηςη Ανταγωνιςτϊν

Πολιτικθ Επικοινωνία


χεδιαςμόσ ςτρατηγικήσ επικοινωνίασ



Ανάλυςη ερευνϊν (ποιοτικϊν και ποςοτικϊν)



Πολιτικζσ δημοςκοπήςεισ



Ανάδειξη και διαχείριςη πολιτικήσ ταυτότητασ – εικόνασ



Ανεφρεςη και ςυντονιςμόσ ομάδασ πολιτικοφ γραφείου



φνταξη κειμζνων (ςυνθήματα, ομιλίεσ, μηνφματα, ζντυπα, κλπ)



Διαχείριςη γραφείου Σφπου



Οργάνωςη πολιτικϊν και κοινωνικϊν εκδηλϊςεων



χεδιαςμόσ, εκτφπωςη και διανομή εντφπων



Digital Communication (ιςτοςελίδα, social media strategy, e-campaigns, video, κα.)



Διαχείριςη κρίςεων

ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ


Ενημζρωςη ςχετικά με τισ διαθζςιμεσ ευκαιρίεσ χρηματοδότηςησ ςε Εθνικό και Ευρωπαϊκό
επίπεδο



Σεχνική υποςτήριξη, δημιουργία κοινοπραξιϊν, προετοιμαςία προχπολογιςμϊν και υποβολή
προτάςεων



χεδιαςμόσ και υλοποίηςη δράςεων διάδοςησ, κατάρτιςησ και δικτφωςησ



Εκπόνηςη επιχειρηματικϊν ςχεδίων



Διαχείριςη των εγκεκριμζνων ζργων για να εξαςφαλιςτεί η απρόςκοπτη εφαρμογή τουσ και η
ζγκαιρη υποδοχή τησ δημόςιασ χρηματοδότηςησ

VIRTUAL MARKETING DEPARTMENT
Αναλαμβάνουμε το ςτρατηγικό ςχεδιαςμό και την υλοποίηςη του ςυνόλου των απαιτοφμενων ενεργειϊν
μιασ επιχείρηςησ ςε καθημερινή βάςη. Οφζλη:


Εξοικονόμηςη χρόνου και χρήματοσ



Απελευθζρωςη ανθρϊπινων πόρων και διαθεςιμότητα κεφαλαίων



Καλφτεροσ ζλεγχοσ λειτουργικϊν εξόδων



Χρήςη νζων τεχνολογιϊν



Πολλαπλζσ επιλογζσ ςτρατηγικήσ



υνεργαςία με εξειδικευμζνουσ και ταλαντοφχουσ ςυνεργάτεσ

_ υνεργαςία
_ Εμπιςτοςφνη
_ Αξιοπιςτία
_ Σαχφτητα
_ Αποτελεςματικότητα
_ Ομαδικότητα
_ Διαφάνεια
_ Καινοτομία
_ Σαλζντο

WE FOCUS ON YOU

ημειώςεισ

ημειώςεισ

AIDA
Λεωφ. Βαςιλίςςησ Όλγασ 148
546 45 Θεςςαλονίκη
Σηλ: +30 231 22 01 544
info@aida.com.gr
www.aida.com.gr

