




Τεχνογνωσία. 
Την κερδίσαµε µε τα χρόνια και την 
αναπτύσσουµε ποιοτικά, µε έρευνες 
και σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας.

Εµπειρία. 
Είναι µεγάλη όσα και τα χρόνια µας 
στο χώρο της επικοινωνίας.  

Στρατηγική. 
Είναι η φιλοσοφία και ο πυρήνας 
της δουλειάς µας. Αναπτύσσουµε ισχυρά 
brands, που ανταποκρίνονται στους στόχους 
των πελατών µας. 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι 
για να επιλέξεις 
τον ιδανικό συνεργάτη.
Εµείς έχουµε 25.
Όσους και τα χρόνια µας!



Έρευνα. 
Επενδύουµε στην έρευνα που αποτελεί το 
πρώτο και βασικό εργαλείο της επικοινωνίας.

Οµάδα. 
Έχουµε Dreamteam, που αποτελείται από 
ταλαντούχα στελέχη, µε στρατηγική σκέψη 
και δηµιουργική αντίληψη. 

Φρεσκάδα. 
Τη διατηρούµε αναλλοίωτη! Με δηµιουργικό 
πνεύµα, θετική ενέργεια και νέα ταλέντα. 

Δηµιουργικότητα. 
Είναι µέσα µας και πέρα από κάθε φαντασία. 
Test us. 



Επιµόρφωση.  
Η εκπαίδευση είναι θεµελιώδης αρχή 
για την ανάπτυξή µας. Συµµετέχουµε 
σε συνέδρια, σεµινάρια, workshops, 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Συνέπεια.
Είµαστε γρήγοροι, ontime και πιστοί 
στις αρχές και τα deadline µας. 

Ενηµέρωση. 
Η επικοινωνία απαιτεί πλήρη 
ενηµέρωση. Γι’ αυτό ακούµε, 
διαβάζουµε και ενηµερωνόµαστε 
για ό,τι συµβαίνει σε όλο τον κόσµο.

Νέα Μέσα. 
Digital media, Social Media & Web 
marketing είναι το alter ego µας. 
Είµαστε content, είµαστε updated!



Ολοκληρωµένη επικοινωνία. 
Δηµιουργούµε tailormade λύσεις 
επικοινωνίας και αντιµετωπίζουµε την 
ιδιαιτερότητα του κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας 
µε έξυπνες προτάσεις που κάνουν τη διαφορά.   

Συνεργάτες. 
Inhouse, outsourcing, freelancers, 
όλοι µας οι συνεργάτες είναι οι καλύτεροι 
στην κατηγορία τους.

Δεσµοί. 
Το µυστικό των µακροχρόνιων δεσµών µας 
µε τους πελάτες και τους συνεργάτες είναι 
η αµεσότητα και η προσωπική σχέση, που 
αναπτύσσουµε µε τον καθένα ξεχωριστά. 

Υπηρεσίες.  
Consumer Research / Communication 
Strategy / Creative Strategy / Media Strategy 
/ Branding & Design / Web Marketing / Web 
Design & Development / Social Media / Public 
Relations / Media Relations / Event Planning 
and Management / Lobbying.



Εξειδίκευση.
Η εµπειρία µας εκτείνεται σε όλους τους 
κλάδους επιχειρήσεων. Από ψυχαγωγία µέχρι 
ένδυση και από παιδικά αεροπλανάκια µέχρι 
αεροπορικές εταιρείες! 

Ποιότητα. 
Η ποιότητά µας είναι πιστοποιηµένη και 
αναγνωρισµένη. Εφαρµόζουµε ένα Σύστηµα 
Διαχειριστικής Επάρκειας, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές των προτύπων 
ΕΛΟΤ 1435: 2009 και ΕΛΟΤ 1435: 2010, 
καθώς και τις Νοµικές & Κανονιστικές 
απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και 
Κοινοτικής Νοµοθεσίας.

Κάλυψη. 
Σε όλη την Ελλάδα: Με γραφεία σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. Σε όλο τον κόσµο, ως µέλος 
της Dialogue International: Αυστρία, Βέλγιο, 
Φινλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία, Τουρκία, 
Ιράν, Βουλγαρία, Αλβανία, Δανία, Ουκρανία, 
Βοσνία-Ερζογοβίνη, Τσεχία, Γεωργία, 
Καζακστάν, Σκόπια, Ρουµανία, Ρωσία, Σερβία, 
Σλοβακία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο και 
ΗΠΑ. 

Εξωστρέφεια.
Μέλη των βασικότερων διαφηµιστικών 
κοινοτήτων. 
Hellenic Association of Communication Agencies 
(www.edee.gr)
Hellenic Management Association (www.eede.gr)
Hellenic Institute of Marketing (www.gtp.gr)
Institute of Communication (www.ioc.gr)
International Net of Independent Advertising 
Agencies “Dialogue International” 
(www.dialogue-international.com)



Πελάτες. 
Οι πελάτες µας είναι η δύναµή µας. 
Από το 1989, µας εµπιστεύονται πολλά 
από τα µεγαλύτερα brands παγκοσµίως!

The Style Company





Καθιέρωση.
Το όνοµά µας είναι εγγύηση και σταθερή 
αξία στην αγορά της επικοινωνίας. 

Budget friendly. 
Παρέχουµε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών 
σε κόστη που συµβαδίζουν µε τα δεδοµένα 
της αγοράς και προσαρµόζονται στις ανάγκες 
των πελατών µας.

Σιγουριά.
Ξέρουµε τί κάνουµε και το κάνουµε καλά. 
Γι’ αυτό και η ποιότητα της δουλειάς 
µας είναι υψηλή.

Αναγνώριση.
Ευχαριστούµε τους πελάτες που µας 
αποδεικνύουν καθηµερινά την εµπιστοσύνη  
τους και τους συνεργάτες για τη σταθερή 
υποστήριξή τους.



Χρόνια. 
Ένα τέταρτο του αιώνα επιτυχηµένης πορείας!  

Και συνεχίζουµε...
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www.orangeadv.gr


