BROSHURA E KOMPANISË

KUSH JEMI
My Ego S.r.l. është një agjenci e shkathët dhe dinamike që operon në rang kombëtar dhe ndërkombëtar. Blerja e
një trajnimi specifik në hartimin, promovimin dhe zbatimin e ngjarjeve të mëdha është ajo që ju lejon t'u
siguroni klientëve tuaj bashkëpunim operativ dhe konsulencë organizative të profilit të lartë.
My Ego është një partner ideal për konceptimin, zhvillimin dhe planifikimin e fushatave të komunikimit, i aftë të
ofrojë një gamë të gjerë shërbimesh shtesë në fushën e web communication.
My Ego zotëron një know how të teknologjive dixhitale, duke u ofruar klientëve të saj një sërë shërbimesh për
zhvillimin e biznesit në fushën e ITC.

ORGANIZIMI I AKTIVITETEVE







Organizimet e ekspozitave dhe kongreseve: nga studimi i vendndodhjeve dhe nevojave të komunikimit
deri te modeli përfundimtar dhe ekzekutiv
Interpretimi i gjuhës së huaj
Përkthimi i teksteve teknike / shkencore
Përzgjedhja dhe furnizimi i gadget të personalizuara
Organizimi i korporatave ose institucionale incoming/outcoming përmes bazave të të dhënave specifike
për përdoruesit e kualifikuar

Cilësia e punës sonë është certifikuar që nga viti 2017 UNI EN ISO 9001: 2015

Shërbimet tona - Ngjarjet

Kompania jonë ka zhvilluar një kompetencë të profilit të lartë në planifikimin dhe kryerjen e ngjarjeve.
Në veçanti, My Ego specializohet në hartimin e formateve të personalizuara të takimeve dhe konferencave, me
planifikimin ekonomik dhe raportimin përfundimtar. Shtë në gjendje të ofrojë një shërbim të plotë sekretarie
organizative për të gjithë ngjarjen, duke zgjedhur vendet dhe duke zhvilluar një planifikim të përgatitjeve, duke
u kujdesur për pritjen, akreditimin, drejtimin e plotë të takimit, si dhe menaxhimin e furnizimeve që do të
aktivizohen. për një shërbim me vëmendje në detajet më të vogla. Rrjeti i gjerë i kontakteve dhe aftësitë e
zhvilluara na lejojnë të ofrojmë shërbime specifike shtesë, të tilla si:

Në fushatat e komunikimit, My Ego merret me studimin e identitetit të korporatës, përpunimin e një koncepti
krijues, zhvillimin e imazhit të koordinuar në përputhje me qëllimet e dizajnit dhe strategjinë promovuese për
shpërndarjen e produktit në lidhje me objektivat e kërkuara nga konsumatori. .
Jo vetëm kaq, My Ego është në gjendje të ofrojë këshilla dhe mbështetje në prodhimin dhe botimin e artikujve
editorialë në faqet e dedikuara, gjithashtu pas shpërndarjes së tyre të mëvonshme në rrjetet sociale përmes
zhvillimit të planeve editoriale, të afta për të maksimizuar potencialin e rrjetit. Për të kompletuar spektrin e
aftësive të ofruara në fushën e komunikimit, ekzistojnë aktivitetet e:

•
•
•

Zyra e shtypit me një ekip ekspertësh që kryen aktivitete të synuara në gazeta letre dhe dixhitale, faqe
informacioni dhe revista sektoriale
Dizajnimi dhe implementimi i aktiviteteve trajnuese. Kurset janë të dizajnuara në bazë të nevojave të tregut,
tendencave dhe pikave të reja të shitjes profesionale
Ndërkombëtarizimi i ndërmarrjeve duke shoqëruar dhe mbështetur, përmes krijimit të një grupi të
integruar shërbimesh, zhvillimin e sipërmarrjes italiane jashtë vendit

Shërbimet tona - Komunikimi

KOMUNIKIMI DHE PROMOVIMI

INOVACIONI DHE TEKNOLOGJIT

•
•
•

Asistencë teknike me profesionistë shumë të kualifikuar në sektor
Konsulencë e specializuar për përdorshmërinë dhe cilësinë e softuerit: rrugët e trainimit për zhvillimin e
projekteve dixhitale që sjellin arritjen e objektivit nga objektivi dhe qëllimet e komunikimit
Propozimet e dizajnit grafik që pasqyrojnë nevojat aktuale të klientit duke qëndruar në përputhje me
trendet e industrisë

Shërbimet tona - ITC

Në vitet e fundit, My Ego ka zhvilluar aftësi dhe ekspertizë në fushën e teknologjive të inovacionit, duke
zgjeruar kështu gamën e shërbimeve përmes krijimit të faqeve të internetit, rrjeteve të korporatave të
personalizuara dhe projekteve dixhitale të personalizuara. Zhvillimi dhe personalizimi i faqeve të internetit me
çelës me plane indeksimi në motorët e kërkimit dhe integrimi i produkteve, përmbajtjeve dhe aplikacioneve
multimediale. Për të kompletuar portofolin tonë të aktiviteteve të ofruara ekziston krijimi i materialit audioviziv
për qëllime promovuese, ilustruese, emocionale ose dokumentare. Nga udhëzimet video, te reklamat në
hartëzimin dhe instalimet e realitetit të shtuar, My Ego ofron partneritete me agjenci të specializuara në
përdorimin dhe zhvillimin e sistemeve inovative të shërbimeve multimediale.

FORMA SPAZI
Qendër Biznesit në zemër të Romës

Organizimi i ngjarjeve, takimeve dhe konferencave në kryeqytet ka një pikë të rëndësishme referimi: Forma
Spazi, një vendndodhje të 800 metra katrorë dhe të pajisur me 20 dhoma modulare, lehtësisht të arritshme nga
transporti publik, me makinë dhe madje edhe në këmbë (ndodhet, në të vërtetë, disa hapa nga stacioni Termini).

Ne i kemi kushtuar vëmendje të veçantë qëndrueshmërisë mjedisore: ne kemi ngritur dhomat që i karakterizojnë
ato me piktura të gjelbërta të stabilizuara për t'i bërë ato mikpritëse dhe zhytëse, dhe shërbimet tona ofrohen
me vëmendjen më të madhe për mbrojtjen e mjedisit dhe kursimin e energjisë. Për këtë arsye, të gjitha
furnizimet e materialeve të përdorura bëhen në mënyrë rigoroze me materiale të riciklueshme dhe të
kompostueshme, në secilën dhomë ne kemi përgatitur shpërndarës uji për një reduktim maksimal të plastikës së
disponueshme, pajisjet dhe perdet janë bërë për të përmbajtur dhe zvogëluar shpërndarja e nxehtësisë.

Përvoja e gjatë e kongresit tim Ego përfaqëson vlerën e shtuar që na lejon t'u ofrojmë klientëve tanë të gjithë
mbështetjen sekretariale të nevojshme për planifikimin dhe organizimin e ngjarjeve tuaja.

Shërbimet tona - ITC

Hapësirat janë projektuar dhe ndërtuar me parimin e fleksibilitetit dhe funksionalitetit: zgjedhja e teknologjive
dhe orendive është rezultat i një kërkimi të kujdesshëm për nivelet më të larta të rehatisë dhe inovacionit. Fuqia
mesatare e lidhjes së qendrës është 150 MB.

Shërbimet tona - QENDRA E KONGRESIT

Shërbimet tona - QENDRA E KONGRESIT

Shërbimet tona - QENDRA E KONGRESIT
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