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DIE 8 GROUP OF COMMUNICATION je zastrešujúca značka medzinárodnej Full-Service agentúry s 
činnosťou reklamného a ekonomického poradenstva sídliaca na troch miestach v Európe a špecializovaná 
na tri kompetenčné oblasti.

Netreba míňať veľa peňazí na reklamu, ale
len dostatok tým správnym a múdrym spôsobom 
Aby každá firma dosiahla zisk!
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Tvoríme a sprevádzame
úspechy!

die8.com

DIALOGMANAGEMENT

Olympia Blanck
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EVENT-MARKETING
Live-komunikácia a branded entertainment
> Firemné podujatia (firemné galavečery, 

ocenenia, firemné jubileá, športové 
podujatia a módne prehliadky)

> Vzdelávacie podujatia (organizácia 
kompletných firemných akcií, teambuilding-
akcií, seminárov, kongresov)

> Roadshow pre produkty 
(stavba veľtržných stánkov a ich dizajn, 
propagačná podpora predaja)

> Inscenujeme kompletné umelecké 
diela (dizajn podujatí, dekorácia na dané  
témy, technické vybavenie javísk a pódií,  
umelecké programy, mediálna dokumentácia)

CORPORATE CONSULTING
Stratégia a poradenstvo trhovej pozície  
> Zakladanie podnikateľskej činnosti 

na trhu (coaching a poradenstvo)
> Vstup na trh a marketingové 

poradenstvo 
(manažment zakladania spoločností)

> Vytváranie značiek tovaru a služieb a   
starostlivosť o ne 
(tvorba kompletnej korporátnej identity 
spoločnosti)

> Reklamno-ekonomické poradenstvo 
(analýza, evaluácia plánu reklamy, grafic- 
ká činnosť a firemné poradenstvo na  
dočasné obdobie)

MEDIA-MARKETING
PR dialóg s top európskymi médiami 
> Vyhľadávenie faktov (status a vízia)
> Plánovanie mediálnej činnosti 

(kompletné mediálne stratégie)
> Tlačová činnosť (návrh textu, tvorba-   

tém, sledovanie činnosti médií atď.) 
> Tlačové konferencie  (kompletné  

služby)
> Cesty pre novinárov (kompletná 

organizácia)
> Vydavateľstvo pre zákaznícky 

časopis  
(vydavateľská činnosť, produkcia, 
distribúcia)

Telefon SK +42/1/911 081 447   
Telefon A +43/1/810 3400 6

Vyvíjame inovácie Hýbeme ľuďmi Inscenujeme značky


