Ziele erreichen mit
professioneller PR

Reach your goals with
professional PR

Wir sind Ihre Macher!
Nehmen Sie uns beim Wort!
Blumige Worte, abgedroschene Phrasen und leere
Versprechungen gibt es genug.
Wenn Sie was bewegt haben möchten, beauftragen
Sie uns.

Wir hören Ihnen zu, führen
eine detaillierte Analyse
durch, besprechen mit Ihnen
mögliche Maßnahmen und
dann sind wir schon bei der
Umsetzung.
Was Ihnen nützt, packen wir
an.
Seit mehr als 25 Jahren ist
PR unser Geschäft.

Kreativität, Zuverlässigkeit
und Wirtschaftlichkeit sind
bei uns selbstverständlich.
Wir haben die richtige Größe
um effizient zu arbeiten.
Auch in schwierigen Zeiten lassen wir Sie nicht im
Stich.

We are doers
Take us at our word!
There are enough flowery words, clichéd phrases
and empty promises. If you want to have something put in motion, then commission us with the
job. We will listen to you, conduct a detailed analysis, discuss the possible options with you and then
we're already at the implementation stage.
We deal in the things that will benefit you.
PR has been our business for 25 years now.
We'll build up your image!
For over 25 years now we have been supporting
companies and institutions in Germany and Europe in a targeted and focused way.
We develop successful PR concepts for the targeted positioning of companies, new products, services, technologies and trends; and we also implement them successfully.
We take on the following jobs for you:


establishing contact for you with relevant editorial offices and journalists



dealing with all enquiries from journalists creating and maintaining special press distributors



writing press releases




putting the releases on the internet
drawing up professional articles and exclusive reports



interviews and press conferences



PR events and taking care of journalists at
trade shows



press photos, graphics and illustrations



market analysis and research



media controlling



communication controlling



takeover of your press office



News care of your websites



Content Creation for your newsletter.

เราคือผูท้ า
เพียงพอแล้วสำหรับเป็ นถ้อยคำทีส่ วยหรูหรือคำสัญญำทีว่ ำ่ งเปล่ำ
ถ้ำท่ำนต้องกำรให้บำงสิง่ เคลือ่ นไหว โปรดนึกถึงเรำ
เรำพร้อมทีพ่ ดู คุย รับฟงั และ วิเครำะห์ ค้นหำ และจะทุม่ เทอย่ำงเต็มกำลังให้กบั ทุกๆงำนไม่วำ่ จะเล็ก
หรือใหญ่ ควำมตัง้ ใจของเรำในกำรให้บริกำรอย่ำงเต็มที่ เพือ่ ตอบรับจุดประสงค์ทที่ ำ่ นต้องกำรและ
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของท่ำน
ด้วยประสบกำรณ์พอี ำร์กว่ำ 25 ปี
เราส่งเสริ มภาพลักษณ์ ของท่าน
ประสบกำรณ์พอี ำร์มอื อำชีพ มำกกว่ำ20ปี ทีบ่ ริกำรของเรำครอบคลุมงำนประชำสัมพันธ์ทกุ ด้ำนให้กบั
บริษทั รวมทัง้ องค์กรต่ำงๆ ทัง้ ในเยอรมนี และยุโรปเรำมีหน้ำทีเ่ ป็ นเหมือนนักยุทธศำสตร์ในกำรทำให้
องค์กรของท่ำนไปถึงจุดหมำย
หน้ำทีข่ องเรำคือคิดค้นพัฒนำ PR concepts ไปสูก่ ลุม่ เป้ำหมำย ไม่วำ่ จะเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่
services, เทคโนโลยี เทรนด์ต่ำงๆ เรำสำมำรถทำให้จำก Trademark ของผลิตภัณฑ์ ให้
กลำยเป็ น Lovemark ในใจผูบ้ ริโภคหรือมวลชนให้ได้ ด้วยทีมงำนทีเ่ ชีย่ วชำญด้ำนกลยุทธ์และ
ดำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิผล หน้ำทีข่ องเรำ รวมไปถึงกำรประสำนงำนกับ กองบรรณำธิกำรต่ำงๆ
ทัง้ ภำครัฐและเอกชน ในกลุม่ ธุรกิจต่ำงๆ เรำยินดีรบั ใช้ทำ่ นด้วยควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทเี่ ต็ม
เปี่ยม

บริ การที่เป็ นเอกลักษณ์ ของเราประกอบด้วย


เป็ นสือ่ กลำง ติดต่อกับกองบรรณำธิกำร ผูส้ อ่ื ข่ำว ทีส่ ำคัญต่ำงๆ อยู่ตลอดเวลำ



เสริมสร้ำงและกำหนดกลยุทธ์ ให้ลูกค้ำสำมำรถพัฒนำสัมพันธภำพกับสือ่ มวลชน editorial offices และ journalists ต่ำงๆ



ฝึกอบรมเสริมทักษะกำรตอบคำถำมกับผูส้ อ่ื ข่ำว



ออกแบบ จัดทำสิง่ พิมพ์เพือ่ กำรประชำสัมพันธ์ พร้อมข้อมูลทีค่ รบถ้วน ในรูปแบบของ
รำยงำนประจำปีขององค์กร จดหมำยข่ำว ใบปลิว แผ่น พับ และโปสเตอร์



งำนเขียนบทควำมต่ำงๆ



เขียนบทควำมในอินเตอร์เน็ต



เขียนบทควำมควำมรูเ้ ฉพำะศำสตร์แขนงต่ำงๆ หรือสกู๊ปพิเศษต่ำงๆ



คิดค้น สร้ำงสรรค์ ประดิษฐ์ ผลิตกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด ด้วยผลงำนระดับมืออำชีพ



รับจัดงำน Interviews งำนสือ่ มวลชนสัมพันธ์ งำนประชุมต่ำงๆ



รับจัดงำน PR ประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ทำหน้ำทีด่ ูแลสือ่ แทนท่ำนในงำนออกแสดงสินค้ำจัด
นิทรรศกำรต่ำงๆ



ถ่ำยภำพ เพือ่ งำนโฆษณำ แต่งภำพ กรำฟฟิกต่ำงๆ



จัดทำ ควบคุมวำงแผนงำนมีเดียแพลน ต่ำงๆ



ควบคุมงำน สนับสนุนสือ่ สำรกำรตลำด



ต่อยอดงำนด้ำนกำรตลำดของท่ำน



ทำ press review – documentation เพือ่ เผยแพร่โครงกำร ควำมคืบหน้ำ
เกีย่ วกับงำน องค์กร ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ของ ท่ำน อย่ำงเป็ นระบบ ขัน้ ตอน

Wir bringen sie dauerhaft groß raus!
Seit über 25 Jahren betreuen wir zielorientiert Unternehmen und Institutionen in Deutschland,
Europa und weltweit.
Für unsere Kunden entwickeln wir erfolgreiche
PR-Konzeptionen zur gezielten Positionierung der
Unternehmen, von neuen Produkten, Dienstleistungen, Technologien und Trends. Und - wir setzen sie auch erfolgreich um.
Zu unserem Leistungsprofil
und Tagesgeschäft gehört
der ständige Kontakt zu den
entscheidenden Redaktionen und Multiplikatoren.
Nutzen sie unsere Erfahrungen und unser
Potential.
Wir übernehmen für sie folgende Aufgaben:

Individueller Kontaktaufbau zu den Redaktionen und Journalisten

bearbeiten aller Journalistenanfragen




erstellen und pflegen der Presseverteiler
verfassen von Pressemitteilungen, Objekt–
und Verfahrensberichten



platzieren der Mitteilungen im Internet
verfassen von Fachartikeln und Exklusivberichten



Interviews und Pressekonferenzen



PR-Events und Journalistenbetreuung auf
Messen



Pressefotos, -grafiken und –illustrationen



Marktbeobachtung und Recherchen
Mediacontrolling





Kommunikationscontrolling
Pressespiegel – übersichtlich ausgearbeitete
Dokumentationen



Übernahme Ihrer Pressestelle



Newspflege Ihrer Internetseiten



Content-Erarbeitung für Ihre Newsletter

Büro für Fachjournalismus, PR &
Redaktionsservice
Inhaber: Dipl.-Ing./Ma.-Kfm. Dietmar Haucke

Burdenstr. 3
56154 Boppard, Deutschland
Tel.: +496742 80 676 76
Mobil: +49 163 64 34 0 66
PR-Büro:
creativ-pr@creativ-pr.de
Redaktionsservice:
redaktionsservice-haucke@creativ-pr.de

