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Фирмена
презентация



Кои сме НИЕ?



Джоана 4 е агенция за пълно рекламно 
обслужване с над 14 годишен опит в 
сферата на маркетинга и рекламата на 
българския и международен пазар

Стремим се да се справим с всички 
възможни и НЕвъзможни задачи и да 
предложим и осъществим креативни, 
професионални и адекватни рекламни 
кампании, съобразени със спецификата и 
дейността на бизнеса на нашите клиенти.

Основен екип от 10 креативни и 
амбициозни хора и над 20 
специалисти в различни области, 
които допринасят за успешното 
осъществяване на нашите проекти. 

Кои сме НИЕ?



Нашите предимства



Директен внос от най-големите доставчици и производители 
на рекламни сувенири в Европа и Китай.

Кратки срокове за изработка и реализация.

Конкурентни цени и гъвкавост спрямо планираните рекламни 
бюджети на клиентите.

Гарантирано високо качество на продуктите и услугите.

Съдействие за успешно осъществяване на вашите проекти. 



Продукти и услуги



Директен внос и бранд на рекламни сувенири, подаръци и 
рекламен текстил от различен ценови клас.

Дизайн, предпечат и производство на печатни материали.

Дизайн и производство на индивидуални рекламни пакети 
съобразени с изискванията и желанията на клиента.

Рекламни сладкарски и 
захарни изделия.

Ръчно изработени шоколадови изделия от 
първокласни съставки и белгийски шоколад.

Сладки рекламни изкушения.

Цялостна организация и координация на 
корпоративни събития и тиймбилдинги.

ATL и BTL реклама, 
ВИП кампании.

Дигитален 
маркетинг.



Сувенирна реклама



Внос и бранд на рекламни сувенири от най-големите 
доставчици в Европа и Китай



Рекламен текстил



Внос и бранд на текстил от най-големите доставчици в Европа



Принт дизайн



Дизайн и създаване на корпоративна идентичност. 
Дизайн, предпечат и печат на рекламни печатни материали

Тетрадки с индивидуален дизайн

Флаери, брошури, покани

Календари



Дизайн, предпечат и печат на банер стойки, pop-up стени, билборди 



Изложения и кариерни форуми



Проектиране на щандове, изложбени рол-банери, дизайн и производство 
на рекламно информационни материали



Проектиране на щандове, изложбени рол-банери, дизайн и производство 
на рекламно информационни материали



Рекламни сладкарски изделия 

Рекламни бонбони в 
индивидуална опаковка

Рекламни ментови 
бонбони

Желирани бонбони 
с лого

Дъвчащи бонбони
с лого

Рекламни бонбони 
в кутийка

Рекламни 
близалки

Рекламни бисквити в 
индивидуална опаковка

Рекламни шоколади 
в различни форми 

Шоколадови бонбони в кутия с лого



Рекламни сладкарски изделия 

Sweet Bag
5 бр. брандирани 

шоколадови 
дражета 

в индивидуална 
опаковка

Sweet Cube
20 gr. брандирани 

шоколадови дражета 
в кутийка

Sweet Tin
15 gr. брандирани 

шоколадови 
дражета 
в кутийка

Sweet Blister
9 бр. брандирани 

шоколадови дражета 
в блистер

Sweet Blister
12 бр. брандирани 

шоколадови дражета 
в блистер



Корпоративни събития



Организация на корпоративни събития 

Организация на корпоративни събития. 
Цялостна организация, координация и логистика
на технологични семинари в различни области, 
обучения, роуд шоута и представяния. 

Тийм билдинг програми
Цялостна идея, организация, координация и логистика 
на аналитични, вътрешни и външни, както и вечерни 
тийм билдинг програми, осигуряване на 
квалифицирани психолози.



Организация на корпоративни събития 

ВИП корпоративни събития
Цялостна организация, координация и логистика по 
провеждането на спортна регата Match Race Melges 
24 за ВИП клиенти на Банка ДСК - направление 
Частно Банкиране.

Партита
Цялостна организация, координация и логистика 
по провеждането на Корпоративни мероприятия,
тематични Коледни партита за фирми и големи 
организации, както и Детски Коледни тържества.



Специално създадени от най-добрите майстори-шоколатиери

Шоколадово кюлче с 24 каратово златно покритие 
пълно с бонбони

Други шоколадови артикули и бонбони





Клиенти





Йоланта Георгиева
Маркетинг мениджър

Е:
i.georgieva@joana4u.com

T:
+359 894 788 011

A:
гр. София, 1680, ж.к.Борово,
ул. „Солун“ № 64, вх. Б, партер



Кристина Караджова
Специалист продажби

Е:
k.karadjova@joana4u.com

T:
+359 894 788 019

A:
гр. София, 1680, ж.к.Борово,
ул. „Солун“ № 64, вх. Б, партер



Александра Христова
Специалист дигитален маркетинг

Е:
a.hristova@joana4u.com

T:
+359 894 788 012

A:
гр. София, 1680, ж.к.Борово,
ул. „Солун“ № 64, вх. Б, партер



Е:
info@joana4u.com
sales@joana4u.com

T:
+359 2 9 530 250
+359 894 788 014

A:
гр. София, 1680, ж.к.Борово,
ул. „Солун“ № 64, вх. Б, партер


