
IQads este cea mai importantă platformă locală dedicată industriilor creative și domeniile conexe, 
care activează cea mai mare comunitate creativă din România: 
profesioniști, freelanceri, admiratori, aspiranți.

Totul despre publicitate și cei care o produc
IQads.ro oferă content premium despre industrie, ca business 
și ca spectacol: știri, interviuri, analize, creații și multe altele.

The Romanian Community of Marketing Professionals
SMARK.ro oferă content premium despre marketing:
știri, interviuri, studii de caz. 

SMARK este o sursă de knowledge și inspirație plus un instrument destinat dezvoltării profesionale 
a celor care lucrează în industria românească de marcomm.

PUBLISHING

Campanii de bannere pe IQads. peste 10 rapoarte până acum
O serie de studii de research sindicalizate care acoperă cele mai relevante subiecte 
pentru industrii variate. Cele mai recente:

Serviciul de recrutare dedicat managementului și marketingului.

Serviciul de recrutare dedicat industriilor creative.

Povestea creării și evoluției
celor mai interesante branduri.

Serviciul de publicare a informărilor
companiilor referitoare la acțiunile
de comunicare și marketing.

SERVICII

20 de evenimente până acum
Conferințe și workshopuri creative de marketing la care prezintă și inspiră profesioniști din research 
și sociologie, planneri de top, creativi spectaculoși, brand manageri inspirați și entertaineri.

EVENIMENTE

ediția 4, noiembrie 2015
Trei evenimente despre cele mai importante publicuri comerciale.

FINANCIAL BEHAVIOR- -

ediția 4, februarie 2015
Cum ajută sau dăunează promoțiile pentru un brand și 
cum să �e făcute mai bine.

ediția 4, aprilie 2015
Care sunt instrumentele și tacticile care construiesc 
și dezvoltă comunități de brand puternice.

ediția 6, septembrie 2015
Cel mai important eveniment al industriei românești
de cercetare de marketing.
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Prezentarea celor mai interesante
evenimente pentru creativi și
marketeri –  job și afterhours.
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Competiții de creație, 20 de ediții până acum, începute oricând
Platforma de competiții premium de user generated content la care participă 
cea mai importantă comunitate creativă din România.
site articol video| | | prezentări: PPT RO. PDF RO prezentări: PPT EN PDF EN.

Bătălia publicitarilor pe 4 pitchuri diferite:

PPT RO PDF RO

Calendar IQads și SMARK 2014 - 2015: publishing, evenimente și servicii
.
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Zilele Culturale ADfel, ediția 5
Organizații nonpro�t fac lumea 
mai bună cu idei smart.

GrandSpoof, ediția 9
Spectacolul celor mai bune 
parodii publicitare originale.
site articol video| |articol

ediția 10, 1 - 7 iunie 2015
Evenimentul anual de publicitate neconvențională din România. 
7 zile de activări creative în �ecare an, peste 130 de branduri culturale și sociale implicate și peste 450 de idei 
implementate până acum.
site articol video prezentări: PPT RObest of 2008 - 2014 prezentare Fabrica| | | .| | PDF RO PPT EN PDF EN. .

ediția 3, martie 2015
Gătitul e la mare modă, 
să facem o petrecere din asta!
site articol video| | | PPT RO. PDF RO

Zilele StartUp, ediția 1
Branduri la început de drum 
cresc neconvențional.

ediția 2, septembrie 2015
Vocile industriei se adună 
pe o singură scenă.
site articol| | PDF ENPPT EN .

ediția 6, mai 2015
Prima dintre Cupele Agențiilor, 
acum Cannes-ul fotbalului.
site articol video| | | PPT RO. PDF RO

ediția 1, beta
Cei mai tari gameri din publicitate se 
luptă pentru victoria totală.
site | PPT RO. PDF RO
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advertorial Prezentarea și promovarea 
companiilor care oferă servicii 
pentru industria de advertising.
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http://blog.iqads.ro/
https://www.facebook.com/IQads
https://twitter.com/iqads
https://www.facebook.com/SMARK
https://twitter.com/smarkro
http://www.iqads.ro/mediacontinut/prezentari/Calendar_evenimente_IQads+SMARK_2014-2015.pptx
http://iqads.ro
http://adfel.ro
http://www.iqads.ro/mediacontinut/prezentari/ADfel_2014_General_RO.pptx
http://www.iqads.ro/mediacontinut/prezentari/ADfel_2014_General_EN.pptx
www.adfel.ro/bestof
http://www.iqads.ro/mediacontinut/prezentari/ADfel_Fabrica_Descrierea_locatiei.pdf
http://www.iqads.ro/articol/26749/
http://www.iqads.ro/podcast/1118/
http://www.iqads.ro/articol/30197/vino-sa-vezi-cum-neconventionalul-face-lumea-mai-buna-la-zilele-culturale-adfel
http://www.iqads.ro/articol/29350/
http://www.iqads.ro/podcast/968
http://www.iqads.ro/mediacontinut/prezentari/Brand%2BCupa_Agentiilor_la_Gatit_2014.pptx
http://www.iqads.ro/articol/29755/
http://www.iqads.ro/podcast_870
http://www.iqads.ro/mediacontinut/prezentari/Brand%2BCupa_Agentiilor_la_Fotbal_2014.pptx
http://www.iqads.ro/articol/29947/
http://www.iqads.ro/mediacontinut/prezentari/Cupa_Agentiilor_la_Karaoke_2014_EN.pptx
http://www.iqads.ro/mediacontinut/prezentari/Cupa_Agentiilor_la_Gaming_2014_RO_teasing.pdf
http://www.iqads.ro/articol/30180/romanii-au-ales-noul-ambalaj-in-editie-limitata-dero
http://www.iqads.ro/podcast/267/
http://www.iqads.ro/mediacontinut/prezentari/The_Creator_Promovare_si_rezultate_competitii.pptx
http://www.iqads.ro/p/servicii-iqads/#calendar
http://www.iqads.ro/p/servicii-iqads/#catalog
http://www.iqads.ro/p/servicii-iqads/#brand
http://www.iqads.ro/p/servicii-iqads/#advertorial
http://www.iqads.ro/p/servicii-iqads/#adjob
http://www.iqads.ro/p/servicii-iqads/#mkjob
http://knowhow.smark.ro/marketing-research-conference-2014#contact
http://www.iqads.ro/mediacontinut/prezentari/SMARK_KnowHow_2014_EN_General.pptx
http://knowhow.smark.ro/
http://www.smark.ro/
http://research.smark.ro/
http://research.smark.ro/youbus-2013-2014
http://research.smark.ro/sport-in-romania-the-link-between-brands-companies-and-sports
http://dnr.iqads.ro/
http://www.iqads.ro/adjob
http://www.iqads.ro/calendar
http://www.iqads.ro/catalog
http://www.iqads.ro/advertorial
http://www.iqads.ro/istoria-brandului
http://cupaagentiilor.iqads.ro/gatit/
http://cupaagentiilor.iqads.ro/fotbal/
http://cupaagentiilor.iqads.ro/karaoke/
http://cupaagentiilor.iqads.ro/gaming/
http://creator.iqads.ro/
http://creator.iqads.ro/grandspoof2013
http://www.smark.ro/mkjob
http://www.iqads.ro/articol/29847/
http://www.iqads.ro/podcast/1050
http://research.smark.ro/in-bucataria-romanilor-de-la-raft-in-farfurie
http://www.iqads.ro/mediacontinut/prezentari/ADfel_2014_General_RO.pdf
http://www.iqads.ro/mediacontinut/prezentari/ADfel_2014_General_EN.pdf
http://www.iqads.ro/mediacontinut/prezentari/The_Creator_Promovare_si_rezultate_competitii.pdf
http://www.iqads.ro/mediacontinut/prezentari/SMARK_KnowHow_2014_EN_General.pdf
http://www.iqads.ro/mediacontinut/prezentari/Calendar_evenimente_IQads%2BSMARK_2014-2015.pdf
http://www.iqads.ro/mediacontinut/prezentari/Cupa_Agentiilor_la_Karaoke_2014_EN.pdf
http://www.iqads.ro/mediacontinut/prezentari/Brand%2BCupa_Agentiilor_la_Fotbal_2014.pdf
http://www.iqads.ro/mediacontinut/prezentari/Brand%2BCupa_Agentiilor_la_Gatit_2014.pdf
http://www.iqads.ro/mediacontinut/prezentari/Cupa_Agentiilor_la_Gaming_2014_RO_teasing.pptx
http://www.iqads.ro/sectiune/update
http://www.iqads.ro/p/servicii-iqads/#banners
http://www.iqads.ro/p/servicii-iqads/#update
www.knowhow.smark.ro
http://knowhow.smark.ro/promotions-now-2014
http://knowhow.smark.ro/brands-and-communities-2014
http://knowhow.smark.ro/marketing-research-conference-2014
http://www.iqads.ro/podcast/1169/

