В интернет

Изработените от нас уеб сайтове са
модерни, информативни, съобразени
с дейността на клиента и пригодени за
всякакви мобилни устройства.

Друго
Преводи и легализация на документи.
Превод на технически, медицински,
юридически и рекламни текстове.

Рекламни материали

Уеб дизайнът не
е задължително
да бъде скъп.
Опростени
варианти
могат да бъдат
реализирани за
по-малко от 300
лв.

Във фейсбук
и други

Над 80% от хората между 14 и 50 год.
се информират в социалните мрежи.
Спечелете от това с помощта на един
професионален профил, за да засилите
Вашето онлайн присъствие.

Фото- и видео
заснемане
на офиси, цехове и
др. за създаване на
съдържание за уеб
сайтове и рекламни
материали.

3D моделиране
на продукти,
помещения,
производствени
процеси за
постигане на
визуална представа
за тях.
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...за бюрото

Ние изготвяме
качествени
рекламни надписи
и стикери
за витрини,
автомобили и др.
Изрязани или с
пълноцветен фон.

Ние правим реклама...
Глоуинг ай медия ООД предлага модерна,
креативна и съобразена с бранша реклама
на изгодни цени.

Уникална гама от услуги
и атрактивни цени ни
превръщат в идеален
партньор за малкия и
среден бизнес. Креативният
екип, в който задачите са
разпределени ефективно,
дава гаранция за оптимално
изпълнение на всяка
възложена поръчка.

Нашите модерни печатни продукти: визитни
картички, брошури, дипляни, флаери,
плакати и др. впечатляват с праволинеен
дизайн и елегантност. Работим в малки и
големи тиражи.

...за вътре и за вън
Индивидуални
решения за
вътрешна и
външна реклама
в съответствие с
Вашия бюджет.

...за обличане

С висококачествен печат върху високо
- качествено облекло ще представите
Вашата марка непосредствено на човека
отсреща и ще привлечете неговото
внимание.
Рекламните стелажи,
табели и стикери с
наше производство,
привличат вниманието
и са здрави и
издръжливи.

