
Мы дызайнім
камунікацыі



Мы размаўляем 
дызайнерскай і ведаем, 
як уцягнуць брэнды і 
людзей у камунікацыю.

Мы працуем з буйнымі брэндамі і 
мясцовымі стартапамі па ўсім свеце.



Заснаваныя ў 1992

рэкламнае 
агенцтва

1992 1998 2006

інтэрактыўнае 
агенцтвв

2022

агенцтва вэб-
распрацоўкі

Вітанкі, мы дыджытал-
агенцтва з доўгай гісторыяй



Мы шануем доўгатэрміновыя 
стасункі

70% нашых кліентаў працуюць у галіне FMCG. Мы супрацоўнічаем з Coca-Cola з 2002 г., а з NIVEA — з 2006 г. 



Мы дызайнім камунікацыі паміж 
брэндамі і іх аўдыторыяй

● аудыт digital-
маркетэынгу

● пабудова і 
аптымізацыя digital-
платформы

● план прасоўвання

● крэатыўная 
канцэпцыя і механіка

● вытворчасць 
рэкламных 
матэрыялаў

● SMM
● e-mail маркетынг
● кантэнт (відэа, фота, 

гульні, тэксты і г.д.)
● аналіз эфектыўнасці і 

падтрымка 

● аналітыка і канцэпт 
● праектаванне
● дызайн
● вёрстка
● праграміраванне
● падтрымка і 

аптымізацыя

● айдэнтыка брэнда 
(нэймінг, дызайн 
лагатыпа, дызайн-код, 
візуальныя элементы)

● дызайн-кіт для 
стартапаў

● HR брэндынг
● дызайн 

прэзентацыйных 
матэрыялаў для 
канферэнцый

Як дацягнуцца 
да аўдыторыі? 

Як данесці і атрымаць 
паведамленне?

Як быць прысутным? Як стварыць 
правільнае 
ўражанне? 

БРЭНДЫНГСТРАТЭГІЯ КАМПАНІЯ ПРАДАКШН

https://redgraphic.com/services/creative-concept/
https://redgraphic.com/services/creative-concept/
https://redgraphic.com/services/HTML-coding/


ЗВЯРТАЕМ УВАГУ НА ДРОБЯЗІ

ДЗЕЛІМСЯ СВАІМ ПОГЛЯДАМ

ПЕРАТВАРАЕМ У ДЫДЖЫТАЛ

Мы складаем вельмі падрабязны брыф
на любы выпадак і не спыняем маркетынгавыя 
кансультацыі цягам ўсяго праекту. 

Трапляем у вашу цэль прыдатнымі digital-стрэламі. 
Мы прапануем толькі ідэі, у якія сапраўды верым 
самі, і спыняемся на той, у якую больш за ўсе 
паверыце вы.

Мы пільна сачым за трэндамі і заўседы глыбока 
пагружаныя ў праект. І так, мы АСАП-фрэндлі.

Мы выкарыстоўваем 
стратэгічны падыход



Для мяне Red Graphic перш за ўсё выдатны партнёр. Яны 
разумеюць брэнд, трэнды і SMM. Заўжды трымаюць руку на пульсе, 
таму ты заўсёды ўпэўнены ў праекце. Якасць і метады іх працы з 
кантэнтам — гэта асалода для прафесійнага вока. Складана знайсці 
партнера, які б клапаціўся аб брэндзе і тэрмінах як яны. Падаецца, 
нібыта гэта недзе ў іх ДНК.  З вялікім задавальненнем працуем з імі 
ўсе гэтыя гады.

Дзінара Елеўава, Nivea

“

Мы любім тое, што робім, і нашы кліенты 
любяць, і іх пакупнікі таксама  



Праз партнёрства з Red Graphic наш TikTok акаунт трапіў 
у лепшыя практыкі краін СНД. Больш таго, брэнд стаў больш 
яскравым і сучасным, бліжэйшым да сваёй аудыторыі. 
KPI дасягнуты, задачы паспяхова выкананы. Агенцтва праактыўна 
і наогул падаецца часткай нашай уласнай маркетынгавай каманды. 
Заўсёды прыемна працаваць разам з прафесіяналамі. Тым больш, 
калі яны глыбока акунаюцца ў камунікацыю і брэнд, ад іх ідзе толькі 
крэатыўнасць і пазітыў.

Ілона Палешчук, KFC

“

Мы любім тое, што робім, і нашы кліенты 
любяць, і іх пакупнікі таксама



Шырокае кола нашых брэндаў працуе з Red Graphic. Агенцтва — 
сапраўдныя прафесіяналы з вялікім узроўнем адказнасці, якія 
дэманструюць выдатныя вынікі і здольныя адначасова запускаць і 
падтрымліваць шмат праектаў. Каманда Red Graphic праактыўная і іх 
удзел заўсёды спрыяльны для анлайн прысутнасці брэнду і 
уцягненню аўдыторыі.

Елізавета Ніколава, WIMM-BILL-DANN

“

Мы любім тое, што робім, і нашы кліенты 
любяць, і іх пакупнікі таксама



Аддаленая праца дазваляе скласці 
каманду лепшых з усяго свету каб 
дапамагчы вашаму бізнэсу стаць 
эффектыўней.

Лёгка працуем у 
аддаленым рэжыме



Зробім файныя праекты 
разам!

info@redgraphic.com
rg.by

mailto:info@redgraphic.com

