
enTourage „Smart and effective„®
Agenție de marketing integrat 



CREZUL NOSTRU

Credem cu tărie că o comunicare eficientă reprezintă 

piatra de temelie pentru succesul unei afaceri.



MESAJUL MANAGERULUI

Creativi, orientați spre rezultate și întotdeauna dornici să ne depășim limitele.  

enTourage este o agenție de marketing integrat, formată dintr-o echipă cu peste 14 ani de experiență în domeniu, aflată 

mereu în căutarea celor mai bune soluții de business pentru partenerii săi. Suntem deschiși la idei noi, creativi, punem 

pasiune în fiecare proiect, indiferent de dimensiunea acestuia, suntem prezenți non-stop pentru partenerii noștri, pentru 

a satisface nevoile clienților acestora.

Dorina Ene

Marketing Manager



2011 2012 2013 2014 - 2020

POVESTEA enTourage

7 noi parteneri, peste 100 de 

articole scrise, peste 50.000

persoane atinse prin campanii 

direct marketing, numeroase 

acțiuni online și offline pentru 

parteneri.

Lansăm platforma Active Brands, 

atragem noi parteneri în agenție, 

scriem peste 300 de articole, 

colaborăm cu peste 20 parteneri, 

organizăm primele petreceri de 

Crăciun. 

Peste 300.000 de persoane atinse 

prin campanii direct marketing, 

peste 100.000 persoane s-au 

alăturat comunităților 

partenerilor, peste 1000 articole 

redactate..

Află mai multe, contactează-ne!

Octombrie 2011 – se lansează 

enTourage, agenție de marketing.

Organizăm primul eveniment 

eveniment cu medici și demarăm 

acțiuni de promovare pentru 5 

parteneri.



CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ

ȚINTIM REZULTATE MĂSURABILE

Din multitudinea canalelor de comunicare disponibile 

și a ideilor echipei noastre, le alegem doar pe acelea 

care ne conduc la rezultate măsurabile.

CREDEM ÎN PUTEREA ECHIPEI

Lucrăm în echipă pentru fiecare proiect și 

funcționăm ca o extensie a departamentului de 

comunicare al partenerilor noștri.

FACEM TOTUL CU PASIUNE

Dezvoltăm și implementăm proiecte în care 

credem și în care ne implicăm 100%. Pentru 

că pasiunea pe care o punem în ceea ce 

facem determină succesul întregii echipe.

ÎMBRĂȚIȘĂM SCHIMBAREA

Ne plac provocările și îmbrățișăm schimbările 

ce intervin în mediul de business. Astfel, 

reușim să ne adaptăm și să oferim servicii de 

actualitate partenerilor.



4
MEDIA PLANNING & 

BUYING

Realizăm strategii de media folosind 

cele mai noi soft-uri, monitorizăm și 

optimizăm campanii online, outdoor, 

TV, presa, Radio, Indoor.

SERVICIILE NOASTRE

1
SOCIAL MEDIA & 

DIGITAL MARKETING

Facebook, Instagram, LinkedIN, mobile 

marketing ori content marketing? Noi 

vă putem susține în îndeplinirea 

obiectivelor de business prin strategii 

de conținut și implementare eficiente.

2
ORGANIZARE 

EVENIMENTE

Suntem pregătiți să vă propunem 

locațiile potrivite pentru evenimente 

memorabile, să creăm concepte inedite, 

să menținem o atmosferă plăcută la 

eveniment.

3
PR CLASIC

Redactare și trimitere comunicate de 

presă, lansări de produse și servicii, 

relații cu presa, strategii pentru 

creșterea imaginii companiei.



SERVICIU EXCLUSIV – PLATFORMA ACTIVE BRANDS

specialiști în fitness, 

nutriție, pe care îi 

implicăm în campaniile 

partenerilor

noștri.

site-uri și bloguri 

de sport și sănătate, pe 

care desfășurăm 

campanii de content 

marketing.

centre de fitness și 

sănătate, în care 

desfașurăm campanii 

indoor targetate.

pagini și grupuri social 

media, pe care le 

utilizăm pentru 

diseminarea mesajelor 

de campanie.

+ 30 + 90 + 50 + 40

Singurul concept de advertising de nișă pe piața de sport și sănătate din România.  



SELECȚIE DE PROIECTE

Perioada campaniei: februarie – septembrie 2019

Obiectiv: creșterea notorietății brandului OptiFibre și a 

vânzărilor în rândul publicului țintă, printr-un mix de acțiuni 

online și offline, precum: 

• activare/sampling OptiFibre în săli de sport de pe 

teritoriul României 

• campanie online prin intermediul advertorialelor scrise 

de echipa enTourage și postate pe site-uri agreate 

împreună cu partenerul.

• Activare OptiFibre în lanțul de farmacii 

BebeTei/FarmaciaTei – promoție

• Sampling și informare în cadrul evenimentelor Baby Expo

CLIENT: NESTLÉ ROMÂNIA
CAMPANIE ONLINE + OFFLINE OPTIFIBRE



Perioada campaniei: martie – septembrie 2017

Obiectiv: creșterea vânzărilor de bilete pentru evenimentul 

Color RUN by ORANGE prin:

• campanie online de bannere pe platforma ACTIVE 

BRANDS, în cadrul site-urilor de sport și sănătate

CLIENT: ORANGE ROMÂNIA
CAMPANIE ONLINE COLOR RUN

SELECȚIE DE PROIECTE



SELECȚIE DE PROIECTE

Perioada campaniei: octombrie 2019 – în derulare

Obiectiv: creșterea notorietății Mercure Bucharest City 

Center prin:

• acțiuni de mentenanță social media: design, copywriting, 

postare, monitorizare.

• evenimente în cadrul hotelului.

• promovarea spațiilor dedicate evenimentelor private.

CLIENT: MERCURE BUCHAREST CITY CENTER

CAMPANIE ONLINE MERCURE HOTEL



SELECȚIE DE PROIECTE

Perioada campaniei: iunie – septembrie 2017

Obiectiv: creșterea notorietății brandurilor Sanytol și 

Lactovit prin intermediul acțiunilor online și offline, precum:

• campanie online de advertoriale pe site-uri de sport, 

lifestyle, sănătate.

• campanii sampling în săli de sport din România și 

informarea publicului țintă cu privire la beneficiile pe 

care Sanytol și Lactovit le au. 

CLIENT: MARCA-CEYS ROMÂNIA
CAMPANIE ONLINE + OFFLINE



SELECȚIE DE PROIECTE

Perioada campaniei: iunie 2013 – 2018

Obiectiv: creșterea notorietății brandurilor MultiGyn și 

Osteocare prin intermediul acțiunilor online și offline, 

precum:

• campanie online de advertoriale

• sampling si informare pe plajele Mării Negre

• participare cu acțiuni de sampling la evenimente sportive

• activare Multi-Gyn în cadrul balurilor de studenți, în 

toată țara. 

CLIENT: VAVIAN PHARMA
CAMPANIE ONLINE + OFFLINE



Parteneri care au încredere în noi

..și mulți alții.



Contactați-ne
pentru o campanie! 

Business Development Manager: 

Ioan.Rus@entourage.com.ro

0745.045.760

Marketing Manager:

Dorina.Ene@entourage.com.ro

0729.898.629


