PREZENTÁCIÓ

BEMUTATKOZIK A DAYLIGHT MÉDIA

Alapítás éve: 1992
Profil: Televíziós magazinműsor készítés, Egészségügyi szakmai- és laikus kommunikáció,
rendezvényszervezés, komplex marketing kampányok, teljeskörű szervezése,
kivitelezése, reklámfilm készítés.

AMIBEN JÓK VAGYUNK
• Sajtótájékoztatók teljes körű megszervezése és lebonyolítása, a meghívó
tervezésétől, a Follow up készítéséig, hazai és külföldi médiumok
bevonásával
• Rendezvényszervezés, (Pl.: kreditpontos orvos szakmai konferenciák, orvos
beteg találkozók, világnapok megszervezése)
• Komplex PR és marketing kampányok: tervezéstől a média foglalásig
• Televíziós műsorgyártás
• PR és referencia filmek valamint rádió és televízió reklám spot
(TCR és direkt) gyártása, elhelyezése a médiában
• Road-show, konferenciák, szimpóziumok megszervezése és lebonyolítása
• Orvos szakértők felkészítése a közszereplésre, zárt körű média tréning
• Arculattervezés
• Médiatervezés
• DM akciók teljes körű lebonyolítása a szakmai és laikus területen
• Patikai akciók lebonyolítása
• Reklám és illusztrációs anyagok tervezése, készítése

AHOGYAN DOLGOZUNK
4P modell:
• termékpolitika (Product)
• árpolitika (Price)
• értékesítési politika (Place Distribution)
• reklám (Promotion)
Ügynökségünk a PR és a marketing kommunikációt professzionálisan ötvözi
Full service ügynökség:
• reklám aktivítások tervezése, gyártása, és a médiában történő elhelyezése
Specialitásunk:
• Marketing és a PR kommunikációs eszközök professzionális felhasználása
• A klasszikus azaz above the line (ATL) kampányok készítése
(TV, sajtó, rádió, köztéri és mozi reklámok)
• A vonal alatti azaz below the line (BTL) kampány kiegészítő eszközökkel pl:
Internet, “In door” média, közösségi média

PR
• Médiafigyelés: konkurens cégek, termékek, PR és marketing költésének
elemzése
• Cég Image építés (Pl.: Bayer: a férfiak egészségéért, Pfizer: a nagy leszokás
Guinness rekord kísérlet, Colgate: egyszerre fogmosás Guinness rekord
kísérlet, MRL: Az év onkológusa...stb.)
• Sajtórendezvények teljes körű lebonyolítása
• Médiakapcsolatok kezelése
• Sajtóközpont működtetése
• Sajtóközlemények készítése, adaptálása, kiadása
• Kríziskommunikáció (szükség szerinti szaktanácsadókkal)
• Kommunikációs tréning szervezése lebonyolítása, szakértők bevonásával

REFERENCIA
„Célkeresztben a tüdőrák” rendezvénysorozat 2007-2010
• Roche főtámogatásával megrendezett több ezer fős rendezvény, melyhez
több kisebb támogató céget is szerveztünk, szakmai védnök a Magyar
Tüdőgyógyász Társaság és a Magyar Rákellenes Liga volt.
Limfóma Világnap rendezvénysorozat 2006 – 2012
• A Roche támogatásával megrendezésre került több száz fős orvos-beteg
találkozó.
HER2 Klub rendezvénysorozata 2009 –2017
• Évente 4 alkalommal megrendezésre kerülő klub emlőrákbetegek számára.
Harcosok Klubja 2011 –2017
• Tüdőrák betegek részére szervezett klubfoglalkozás neves szakmai előadók
részvételével.

AMIT KÍNÁLUNK

Egy olyan „egyénre-szabott” kommunikációs csomagot kínálunk Önnek, amely egyesíti és ily módon
hatásában felerősíti az elektronikus és az írott média megjelenéseket.
Mi a médiumokat nem egymáshoz csatoljuk, hanem egymásra építjük egy, a Megbízónkkal együttesen
kialakított tematika mentén, majd ennek megfelelően - időben és témában összehangoltan működtetjük a „média-gépezetet”.

ORVOSKONFERENCIÁK
SZERVEZÉSE
Kreditpontos orvos-szakmai konferenciák teljeskörű lebonyolítását vállaljuk.
Referenciáink:
• Janssen Fájdalomakadémia,
• Bristol-MSD Melanóma Akadémia,
• ON/OFF Konferencia,
• Bayer Hepatológiai Konferencia,
• Berlin-Chemie - Lélegzetvételnyi Tudomány Napja,
• OKTPI - Nemzeti Rákellenes Világnap,
• Baxter - Kullancsenchephalitis rendezvénysorozata,
• Boehringer „Thromboembólia védelem a napi gyakorlatban” című
továbbképző rendezvénysorozat…stb.

FOTÓGALÉRIA

EGÉSZSÉGÜGYI
TEMATIKÁJÚ
RENDEZVÉNYEINK
LAIKUSOKNAK ÉS SPECIÁLIS BETEGCSOPORTOKNAK
Magyar Rákellenes Liga:
• Egyszerre fogmosás a Colgate
támogatásával – 10 ezer gyerek a
Margitszigeten
• Rock zenészek a rákbetegekét –
12 órás koncert
• Szívsz vagy élsz rendezvénysorozat
a Magyar Tüdőgyógyász Társaság
támogatásával
• Betegjogi konferenciák
• Harcosok Klubja – kéthavonta
megrendezésre kerülő klubtalálkozó
tüdőrákbetegeknek
• HER2 Klub – Emlőrákbetegek Klubja
• Bábszínházi Karácsony onkológia
betegséggel küzdő gyermekek és
családtagjaik részére

Bayer:
• Férfiegészség program
• Stroke roadshow
• Endometriózis világnap
• Bayer Kupa a Hemofíliásokért /
Jótékonysági Úszóverseny sztárokkal
Baxter:
• Magyar Kullancsszövetség
rendezvénysorozata
• Jansen-Cilag, Berlin Chemie, BristolMyers Squibb: Kreditpontos orvosszakmai konferenciák
• Sanofi-Aventis: CsaládFő Mentő
Program, Prosztata Világnap

REFERENCIÁK
Referenciák OTC termékekre:

Berlin-Chemie Menarini Képviselet
Espumisan
Fastum Gél
Lioton
Servier Hungária Kft.
Bioparox
Detralex
Kéri Pharma Kft.
Mucopront
Schwabe Hungary Kft.
Sinupret
Tebofortan
Dr. Peithner Budapest Kft.
Oculoheel
Viburcol
Traumeel

Angelini Pharma Magyarország Kft.
Tantum Verde
Kitonail
Bio-Herb Kft.
Original Hair
Sulfivit
Sclerovit
Herb-Mesterbalzsam
Bitefree termékcsalád,
Fassisi kullancsteszt…stb.
Pharmax Kft.
Memolife
Dermin kenőcs
Klimin
Egis
Betadine ...stb.

REFERENCIÁK

stb.

ONKOLÓGIAI
REFERENCIÁK
2000 óta folyamatosan dolgoztunk a Magyar Rákellenes Liga TCR és 1%-os
kampányaiban.
Onkológiai területen együttműködő partnereink:
•
•
•
•
•
•
•

Bayer Hungária Kft.,
Roche Magyarország Kft.,
Janssen-Cilag Kft.,
Baxter Onkológia,
MSD, Bristol-Myers Squibb Kft.,
Richter Gedeon Nyrt.,
Sanofi-Aventis Zrt. gyógyszer cégekkel.

2014: Bristol-Myers Squibb Kft roadshow
2014-2015-2016: Berlin-Chemie/A.Menarini Kft. roadshow

REFERENCIÁK I.
Bayer Hungária Kft.
• Levitra: 2005-2006 teljes körű
kommunikációs és PR kampány
tervezés, szervezés
• Bayer a férfiak egészségéért 2009
• Bayer uromeeting szervezése,
kreditpont biztosítás 2009-2010-2011
• Hemofília kampány 2008-2009
• Májrák onkológiai roadshow 2009
• Kardiovaszkuláris prevenció 2009
• Bayer úszókupa 2009
• Heim Pál Kórház részére adomány
átadó ünnepség szervezése - 2009
• Onkológiai üzletág: Májrák kampány
2008-2010.
• Általános Cég kommunikációs, vállalati
image építés, éves beszámoló,
értékelő sajtótájékoztatók szervezése
2009-től
• 2010 Folsav tender elnyerése
• Bayer Állategészség üzletág:
sajtótájékoztató 2010
• 2011 Májrák kampány (MRL)
• 2011 Stroke Out Stroke kampány folyamatban

Baxter Hungária Kft.
• Védőoltás Divizíó: 2002-től folyamatos
megbízás a kullancs enchephalitis és a
bakteriális meningitis kampányok teljes
körű kivitelezése lakossági és orvosszakmai vonalon egyaránt.
• Dialízis divízió: szakmai angol anyagok
magyar nyelvre fordítása lektorálással,
és a hozzájuk kapcsolódó
prezentációk ill. orvos-szakmai
információs, tudományos anyagok
készítése.
• Beteg érdekcsoport:
Kullancsszövetség – a megalakulásától
napjainkig folyamatos média,
kommunikációs és kreatív ügynökségi
feladatok.
Janssen-Cilag Kft.
• 2002-től folyamatosan évente két
országos roadshow megvalósítása
(12-12 állomás) teljes körűen a
meghívó készítéstől, a helyszín
biztosításán át, a releváns orvos
szakma aktiválásáig.

REFERENCIÁK II.
Roche Magyarország Kft.
• Az onkológiai üzletág (tüdő, mell,
vastagbél és limfóma) kommunikációs,
kreatív és PR anyagainak készítése,
rendezvényszervezés: HER2 Klub
(évente 4), Harcosok Klubja (évente
4), Limfóma Világnap, stb.

Bio-Herb Kft.
• Full szerviz: kreatív tervezés, média
tervezés, média foglalás: Bitefree,
3D reklám szpot, időjárás jelentés
támogatás, print média
• Sclerovit, Sulfivit, Primbiotic, Original
Hair full szerviz, szervezés, elhelyezés

Actavis Kft.
• Mucopront OTC termék televíziós
kampánya, full szerviz: film, plakát
gyártás és médiafoglalás

Berlin-Chemie/A.Menarini Kft.

Angelini Pharma Magyarország Kft.
• Tantum Verde OTC termék televíziós
kampány full szerviz: film magyarítás,
médiafoglalás
• Kitonail rádió szpot tervezés és
gyártás / reklámfilm tervezés, gyártás
Dr. Peitner Kft.
• Homeopátiás készítményeinek full
szervizes média elhelyzése: Schüssler
só, krém, Tebofortan, Canephron,
Pearls, Kaloba

Bristol Myers Squibb Kft.
Mediwel Kft.
Primavet Kft.
Ecolab-Hygiene Kft.
stb.

BETEG ÉRDEKCSOPORTOK
• Kittenberger Alapítvány (Öko Bál I – IX., ügyvezetőnk az alapítvány elnöke)
• Magyar Rákellenes Liga (2000-től 2017-ig cégünk a Liga megbízott kommunikációs
kreatív ügynöksége volt, 2005-től HER2 Beteg Klub és 2010 –től Harcosok Klubja
tüdőrák betegek számára szervezett rendezvény, ötletgazdája és megvalósítója volt.
• Magyar Kullancsszövetség (2006-tól kommunikációs kreatív ügynökségi feladatok,
kampányok teljes körű kivitelezése, ügyvezetőnk a szövetség gazdasági igazgatója).
• Nemzeti Stroke Liga (Stroke Out Stroke kampány 2011, ügyvezetőnket felkérték a
kreatív igazgatói feladatra).
• EgészségŐr Alapítvány (2011-2012 egészségügyi televíziós műsorgyártás Viasat3).
Tüdőér Egylet (Ritka Betegségek Világnapja 2011).
• Myeloma Betegklub rendezvényei 2012-2013.
A beteg érdekcsoportok munkáját kreatív és kommunikációs stratégiák kidolgozásával és
megvalósításával segítjük.

TELEVÍZIÓS
MŰSORGYÁRTÁS
• 1992-1997: Környezetvédelmi magazin műsorok (Zöld bolygó, Ökorópa, EU és EP
magazinok (Európa Tanács, Európai Unio, Árpádházi Szent Erzsébet) gyártása az M1-re,
expedíciós filmek készítése(Kamcsatka, Ausztrália, Uganda, Ruanda, New York-tól Los
Angelesig a 100 Tagu Cigányzenekarral)
• 1997-től: Tevékenységünk kibővült egészségügyi kommunikációval
• 2000-től: Reklámfilm gyártások kezdete és ezzel a Daylight Média teljes körű
szolgáltatást nyújtó reklám és marketingvállalattá vált
• 2004-2005: Első önálló, saját gyártású televíziós egészségügyi magazin műsor
beindítása (Fitt-akták Viasat3)
• 2006-2007: Egészség ABC / ATV
• 2008-2011: Egészség ABC / M1
• 2011-2012: Életmódi Story TV
• 2011-2012: EgészségŐr Viasat 3
• 2013-tól: EgészségKalauz – RTL Klub
• 2016-tól: Kölyökkalauz – Stíluskalauz - Életmódkalauz – RTL Klub
• 2017-től: Magyarország Legszebb Városai, Kedvencek – RTL Klub,
• 2018-tól: Lifestyle – RTL Klub

DAYLIGHT MÉDIA KFT.

Kérdéseivel forduljon Földi Katalin ügyvezető producerhez a következő elérhetőségek egyikén:
06 30 922 5413
vagy
katalin.foldi@daylightmedia.hu
H-1037 Budapest, Királylaki út 138/A
www.daylight.hu

