Tea furnizeaza servicii specializate în domeniul de creare ºi promovare de
branduri. Oferim clienþilor nostri servicii de audit si strategie de marcã,
naming, corporate identity, design de ambalaj, ambiental, branding online,
comunicare internã ºi externã de brand.
Procesul de creare de branduri este o metodã consacratã de creare ºi
implementare de identitate. Este un proces riguros, care necesitã o
combinaþie de investigaþie, gândire strategicã, excelenþã în design ºi calitãþi
de management de proiect.

Despre noi
Tea este o agenþie creativã care a fost lansatã sub numele Tea Communications în anul 2002 în ClujNapoca. În timpul parcurs am dezvoltat o serie de parteneriate cu clienþii noºtri pentru a le oferi
rezultate relevante ºi utilizabile.
Tea furnizeaza servicii specializate în domeniul de creare ºi promovare de branduri. Oferim clienþilor
nostri servicii de audit si strategie de marcã, naming, corporate identity, design de ambalaj, ambiental,
branding online, comunicare internã ºi externã de brand.
Procesul de creare de branduri este o metodã consacratã de creare ºi implementare de identitate. Este
un proces riguros, care necesitã o combinaþie de investigaþie, gândire strategicã, excelenþã în design ºi
calitãþi de management de proiect. Solicitã o vastã cantitate de rãbdare, obsesie pentru excelenþã ºi o
abilitate avansatã de a sintetiza mari cantitãþi de informaþie. Aplicat cu rigurozitate ºi creativitate
conduce la rezultate remarcabile.

Servicii de branding
·
Strategie
·
Identitate verbalã
·
Identitate vizualã
·
Design de ambalaj
·
Expoziþii ºi evenimente
·
Biblioteca de imagini
·
Managementul brandului

Servicii pentru medii interactive
·
Design
·
Dezvoltare
·
Branding online
·
Managementul comunicãrii în medii interactive
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Servicii
Tea furnizeaza servicii specializate în domeniul de creare ºi promovare de branduri. Serviciile noastre
de branding se adreseazã unor nevoi fundamentale din toate etapele construcþiei ºi managementului
modern al brandului, de la identificare pânã la crearea de semnificaþie.

Servicii de branding
Strategie
·
Audit competitiv / audit intern
·
Dezvoltarea arhitecturii de marcã
·
Dezvoltarea strategiei de marcã
·
Strategie de comunicare

Identitate verbalã
·
Nume de corporaþie / marcã
·
Sisteme de nomenclaturã
·
Sloganuri

Identitate vizualã
·
Dezvoltarea identitãþii vizuale
·
Dezvoltare de aplicaþii: Papetãrie, signalecticã ºi decorare // Design pentru tipãrituri (literaturã
corporatistã, literaturã de marketing, advertising, promoþii, marketing direct) // Vehicole,
prezentãri, uniforme

Design de ambalaj
·
Dezvoltare de sisteme de amblaj
·
Consultanþã ºi supraveghere implementare

Expoziþii ºi evenimente
·
Standuri expoþiþionale
·
Bannere ºi stand-up-uri
·
POSM

Biblioteca de imagini
·
Producþie ºi intermediere imagini
·
Ilustraþii

Managementul brandului
·
Manuale de identitate vizualã
·
Implementare ºi management (producþie, introducere, instruire, analizã)
·
Integrare ºi supervizare de cont
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Servicii pentru medii interactive
Serviciile noastre pentru medii interactive se bazeazã atât pe competenþele noastre în domeniul IT cât
ºi pe cele de branding, iar legãtura dintre cele douã domeniu o realizãm prin recursul la ergonomie ºi
arhitecturã informaþionalã. Design
·
Design de interfaþã pentru aplicaþii (structurã, layout ºi design grafic)
·
Arhitecturã infomaþionalã ºi ergonomie
·
Creare ºi management de conþinut
·
Materiale CD/DVD
·
Campanii de advertising online

Dezvoltare
·
Planificare ºi documentaþie
·
Dezvoltare de aplicaþii
·
Comerþ electronic ºi integrare de servicii

Branding online
·
Audit ºi îndrumare pentru comunicarea online
·
Strategie de branding online
·
Creare de comunitãþi online

Managementul comunicãrii în medii interactive
·
Implementare ºi management (dezvoltare, producþie, instruire)
·
Integrare ºi supervizare de cont
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