The power
to influence
action and
opinion

We create
communication
strategies which
connect brands with
consumers
in an authentic way.
We create well
rounded up story
to fulfil your goals.

Το όραμα
Όπου και να εργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε τις ικανότητες μας, ως
επαγγελματίες για να επιτύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.
Η εταιρεία μας είναι ένα boutique γραφείο δημοσίων σχέσεων, με
έδρα την Αθήνα και στοχεύει στη παροχή των καλύτερων υπηρεσιών
που θα καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας και θα υπερβαίνουν
τις προσδοκίες τους.
Έχοντας τον πελάτη μας στο επίκεντρο, στόχος μας είναι να τον
βοηθήσουμε να πετύχει μεγαλύτερα αποτελέσματα σε πωλήσεις
και αναγνωσιμότητα, καθώς και να παρακινήσουμε και να
καθοδηγήσουμε τους πελάτες μας, να επιτύχουν τους δικούς τους
επιχειρηματικούς στόχους.
Δίνοντας προτεραιότητα στην επίτευξη της ικανοποίησης των
πελατών μας, στοχεύουμε πρώτα στο να έχουμε ευχαριστημένα τα
στελέχη μας. Προσπαθούμε πάντα να έχουμε νέους συνεργάτες και
να επιλέγουμε τους πιο ταλαντούχους για να εργαστούν κοντά μας.
Με αυτό το τρόπο εξασφαλίζουμε στους πελάτες μας, ποιοτικές και
αποδοτικές υπηρεσίες από μία ομάδα καταξιωμένων επαγγελματιών.

Η Ariapr είναι αφοσιωμένη στην παροχή ποιοτικών, δημιουργικών και
καινοτόμων λύσεων Δημοσίων Σχέσεων, βοηθώντας τους πελάτες μας να
επιτύχουν τους στόχους τους. Δεσμευόμαστε:

Καθορίζουμε

τις αξίες των
πελατών μας
και να τις
μεταδίδουμε στο
κοινό τους

Βελτιώνουμε

με επιτυχία
την εικόνα της
επιχείρησης και
του branding
πριν έρθει σε
επαφή με το
κοινό

Σχεδιάζουμε

αποτελεσματικά
πλάνα marketing
για τους πελάτες
μας, τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες
τους

Η εξειδίκευσή μας

Εδραιώνουμε

με διακριτικότητα
και σταθερότητα
τη θέση τους
στην αγορά

Αυξάνουμε

τις πωλήσεις
τους σταθερά
και βελτιώνουμε
την ανάπτυξη
της επιχείρησης
τους

Μοναδικές και δημιουργικές λύσεις που
ικανοποιούν τις προσδοκίες των πελατών, όχι
μόνο με την επίτευξη των στόχων τους, αλλά
ιδιαίτερα με την αυστηρή προσήλωση μας στις
ηθικές αρχές των δημοσίων σχέσεων.

Τα πλεονεκτήματά μας

Public Relations
Οι δημόσιες σχέσεις είναι ένας συνδυασμός διαφόρων κλάδων, από δεξιότητες δημιουργικής γραφής, έρευνα
αγοράς για τη δημιουργία σχέσεων με το κοινό, έως και ανάλυση μετρήσεων. Η επιτυχία δεν βρίσκεται σε μία
σειρά εργαλείων αλλά στη στρατηγική και ορθή εφαρμογή τους. Δημιουργούμε καμπάνιες με μοναδικό μας
όραμα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

Public Affairs
Οι Public Affairs (δημόσιες υποθέσεις) είναι μία συγχώνευση κυβερνητικών σχέσεων, σχέσεων με τα ΜΜΕ,
πολιτικών και παρόμοιων που επηρεάζουν την κοινή γνώμη και την δημόσια πολιτική. Οι επαγγελματίες σαν εμάς,
βοηθούν τις επιχειρήσεις και τους μετόχους τους να βρουν κοινό έδαφος αξιοποιώντας διαύλους επικοινωνίας..

Event Management
Τραβήξτε την προσοχή, μεγαλώστε τη φήμη σας, δημιουργήστε ένα σημείο επαφής για τους καταναλωτές, και
μεταδώστε τα νέα σας με μία καταπληκτική εκδήλωση.

Digital Communication
Ο κόσμος γίνεται ψηφιακός και το ίδιο κάνουμε και εμείς. Αλλά και ο ψηφιακός κόσμος αλλάζει επίσης πολύ
γρήγορα, από πληρωμένες καμπάνιες σε οργανικές και μετά επιστρέφει σε επί πληρωμή, και πως μπορεί κάποιος
να αντιμετωπίσει αυτή τη πρόκληση; Αποκτώντας γνώση και στρατηγική

Branding - Creative/Desing Services
Χτίζουμε τη φήμη της επιχείρησής σας και προσφέρουμε πραγματικές λύσεις στις επιχειρηματικές σας
προκλήσεις.

Influencer Marketing
Έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε συνεργασίες με influencers με μεγάλη επιρροή. Μπορείτε να αυξήσετε
την αναγνώριση της επιχείρησης σας, μέσω τρίτων και των πιστών ακολούθων τους.

Οι υπηρεσίες μας

Media

Μέσω των εκδόσεων μας, σας παρουσιάζουμε μια πιο
ενδιαφέρουσα πλευρά των πραγμάτων, παραμένοντας
πιστοί στις αξίες και την ηθική μας.

Κάνουμε έρευνα για να
κατανοήσουμε τις βασικές
ανάγκες των πελατών μας για
να επιτύχουμε τα επιθυμητά
αποτελέσματα. Αφού
καθορίσουμε το στόχο,
σχεδιάζουμε πλάνα
στρατηγικής και με συντονισμό
και συνεργασία όλων των
τμημάτων, εξασφαλίζουμε
την πλήρη ικανοποίηση των
πελατών μας.

Η μεθολογία μας

Αξέχαστα events,
«έξυπνες»
καμπάνιες,
αποτελεσματικές
στρατηγικές και
πολλά ακόμη….

Η δουλειά μας

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
Πρόσκληση	
  Συνέντευξης	
  Τύπου	
  
	
  
	
  

«Από	
  τον	
  Βενιζέλο	
  της	
  Κρήτης	
  στην	
  Κρήτη	
  του	
  Βενιζέλου»
Συναυλία	
  Κρατικής	
  Ορχήστρας	
  Αθηνών-‐Εθνικού	
  Ιδρύματος	
  «Ελευθέριος	
  Κ.	
  Βενιζέλος»

	
  
	
  	
  
	
  
	
  
Πρόσκληση	
  Συνέντευξης	
  Τύπου	
  
Το	
   Εθνικό	
   Ίδρυμα	
   Ερευνών	
   και	
  
	
   Μελετών	
   «Ελευθέριος	
   Κ.	
   Βενιζέλος»	
   και	
   ο	
   Γενικός	
  
Διευθυντής,	
   Νικόλαος	
   Εμμ.	
   Παπαδάκης,	
  
σας	
   προσκαλεί	
   σε	
   συνέντευξη	
   Τύπου,	
   εν	
   όψει	
   της	
  
	
  

που	
   διοργανώνει	
   σε	
   συνεργασία	
   με	
   την	
   Κρατική	
   Ορχήστρα	
   Αθηνών	
   στο	
   Μέγαρο	
  
στην	
  Κσυναυλίας	
  
ρήτη	
  του	
  
Βενιζέλου»

Μουσικής	
   Αθηνών	
   (αίθουσα	
   Χρήστος	
   Λαμπράκης),	
   την	
   Παρασκευή	
   9	
   Ιανουαρίου	
   στις	
   20:30,	
   με	
  
ού	
  Ιδρύματος	
  «Ελευθέριος	
  Κ.	
  Βενιζέλος»
τίτλο	
  «Από	
  τον	
  Βενιζέλο	
  της	
  Κρήτης	
  στην	
  Κρήτη	
  του	
  Βενιζέλου».	
  	
  	
  
Εκ	
  μέρους	
  της	
  Κ.Ο.Α.	
  θα	
  παρευρεθεί	
  ο	
  μόνιμος	
  αρχιμουσικός	
  της	
  Βύρων	
  Φιδετζής	
  που	
  θα	
  
διευθύνει	
  και	
  την	
  συναυλία	
  της	
  9ης	
  Ιανουαρίου.	
  	
  

Ελευθέριος	
   Κ.	
   Βενιζέλος»	
   και	
   ο	
   Γενικός	
  
Η	
   συνέντευξη	
  
θα	
   πραγματοποιηθεί	
  
την	
   Δευτέρα,	
   29	
   Δεκεμβρίου	
   2014,	
   ώρα	
   13:00,	
  
αλεί	
   σε	
   συνέντευξη	
  
Τύπου,	
  Τύπου	
  
εν	
   όψει	
  
της	
  
στο	
  Ξενοδοχείο	
  Electra	
  Athens,	
  Ερμού	
  5,	
  Σύνταγμα.	
  
Κρατική	
   Ορχήστρα	
  
Αθηνών	
   στο	
   Μέγαρο	
  
	
  
ν	
   Παρασκευή	
   9	
  	
   Ιανουαρίου	
   στις	
   20:30,	
   με	
  
ζέλου».	
  	
  	
  
	
  
αρχιμουσικός	
  της	
  Βύρων	
  Φιδετζής	
  που	
  θα	
  

Παρακαλούμε,	
  ενημερώστε	
  μας	
  για	
  την	
  παρουσία	
  σας,	
  έως	
  28/12/2014	
  :	
  	
  
Αριάδνη	
  Νικάκη,	
  	
  
Υπεύθυνη	
  Επικοινωνίας	
  
Δευτέρα,	
  Τ.	
  
29	
  
Δεκεμβρίου	
  
ώρα	
   13:00,	
  
2107648088	
  
&	
  62014,	
  
979255605	
  
@:	
  press@ariadnenikaki.gr	
  	
  
	
  
	
  

Προσπαθούμε να
διασφαλίσουμε την
ικανοποίηση των πελατών
μας και τους παρέχουμε
υλικό, στρατηγικά
στοχευμένο, που θα
αποδόσει τα μέγιστα
αποτελέσματα

Ο Πελάτης μας είναι ο δικός μας Συνεργάτης

Σας ακούμε….
Αφιερώνουμε χρόνο για να μάθουμε
για εσάς, την εταιρεία σας, τα προϊόντα
σας, τον ανταγωνισμό και τις ιδέες
σας. Είμαστε αρκετά μικροί ώστε να
παρέχουμε σε κάθε πελάτη ιδιαίτερη
προσοχή και να τελειώσουμε όση δουλειά
και να έχουμε. Είμαστε προσβάσιμοι!!!

Αγωνιούμε…
Παρακολουθούμε το κάθε έργο, από
πολύ κοντά και προσωπικά, είμαστε
πλήρως υπεύθυνοι και πρωτοπορούμε.
Διαχειριζόμαστε κάθε έργο και
μπορείτε να είστε σίγουροι ότι σε κάθε
λεπτομέρεια και προθεσμία, δίνεται άμεση
προτεραιότητα.

Κατανοούμε…
Καταλαβαίνουμε τους «σφιχτούς»
προϋπολογισμούς. Χωρίς πολύπλοκα
συμβόλαια, χωρίς διφορούμενους όρους απλά με ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!

Η μέθοδος

Advertising is saying,
you are good.
PR is getting someone else to say
you are good.
Luis Gassee

thank you!
Aria pr/ events/ media/ communication services
Εθνικής Αμύνης 41,
15669, Παπάγος
Αθήνα
+30 697 9255605
info@ariapr.gr

