
Creșterea accelerată
a afacerii tale începe

cu Smart Growth!

S M A R T  G R O W T H
M A R K E T I N G  A G E N C Y

Smart Growth este o agenție de smart marketing,
oferind o gamă completă de servicii de publicitate

online & offline, strategii trimestriale, automatizări,
dezvoltare soft și grafică vizuală și multe altele.



Conceptul Smart Growth
Expertiză
Printre clienții noștri
Servicii
Procesul nostru
Contact

Cine suntem și
cum o facem?



“Business has only two
functions — marketing and
innovation.” - Milan Kundera

Te ajutăm noi cu marketingul. Smart Growth Marketing Agency 2022



Despre
agenția Smart Growth

Fondată și anuntață public la începutul anului 2022 de către
creatorii citit, RoPiCbLabs (RoPiCbDesign) și Donează Viitor,
Smart Growth este o agenție completă de smart marketing.

 
Cu o experiență profesională a fondatorilor Smart Growth de
peste 3 ani în Marketing și Development și cu peste $150.000

investiți în paid media și colaborări pentru clienții noștri în
ultimele 6 luni, vă propunem un parteneriat pentru creșterea

accelerată a afacerii dumneavoastră cu ajutorul
instrumentelor digitale și a canalelor publice online.



strategy
strategii personalizate pentru nevoia companiei tale:
long-term cu testare / abordări trimestriale

development
website, custom web app, mobile app, soft dev,
algoritmi de prelucrare a datelor, automatizări

marketing
paid media, brand awareness, sales, colaborări
plătite, copywriting, oportunități de piață / offline

Expertiza

Smart Growth Marketing Agency 2022



eleganță digitală,
doar prin text și vizual

Ești pregătit să investești în
creșterea accelerată a afacerii tale? 
Ești pregătit să începi colaborarea
cu Smart Growth?

simplu, dar vinde

Semnul pe care îl cauți
este în partea stânga jos



Suntem bucuroși să îi numim clienți

O N EBeauty Center
Alexandra Boitor este un hairstylist &

blonde specialist, votat în cadrul
evenimentului Beauty One Expert Brașov
„Romania’s 2021 Best Trainer”, founder &

owner WiKreate și Harakademi, dar și
online influencer, realizând colaborări cu
diferite branduri (având în prezent peste

25k urmăritori online: Facebook și IG).

Recruto reprezintă prima agenție din
România care dorește să schimbe

complet procesul de recrutare personal
pentru companii, dar și parteneriatul

dintre candidați și agenție prin
consiliere și îndrumare gratuită pe

toată perioada colaborării.
Start up localizat în București.

One Beauty Center este cel mai mare
centru de slăbire, tonifiere și remodelare
corporală din Brașov! Investiția în acest

loc este substanțială, fiind primul și
singurul centru din Brașov care să ofere
clienților ultimele tehnologii certificate

global: Eximia HR77, Zionic by
Termosalud și Xsculpt by EMS Tech.



Printre clienții Smart Growth se numără și
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Web Design
Site-uri de prezentare, bloguri, magazine online,

aplicații web, integrări custom, portofolii / CVs

Digital Marketing
Social Media, Email & SMS Marketing, Paid
Media, articole și colaborări plătite, bloguri

Branding
Logo, slogan, reprezentare online, conținut și
vizuale personalizate, paletă de culori custom

Custom Dev
Aplicații web customizate, soft-uri prelucrare

date, automatizări procese

servicii



Web Concept & Design (full responsive design):
      - website de prezentare;
      - integrare cu Bitrix (forms, Live Chat);
      - copywriting, SEO;
      - structurare & optimizare.

Copywriting:
     - articole de blog;
     - campanii email marketing;
     - automatizări SMS, email.

Social Free & Paid Media (Facebook, Instagram, LinkedIn):
      - design grafic: conținut, campanii, prezentări.

Portofoliu detaliat Recruto România



National Brand Awareness
Peste 10K de companii / manageri și peste 100K de
persoane au aflat de conceptul Recruto România

Clienți Potențiali
Peste 100 de companii interesate, programate la apel /
ședință cu specialiștii HR Recruto ( / au primit ofertă
personalizată)

Candidați Jobs
Peste 2000 de candidați înregistrați: peste 10%
candidați consiliați (angajați sau în așteptare)

Rezultate
obținute
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*În primele 45 de zile de la
colaborarea cu Smart Growth



Portofoliu detaliat One Beauty Center

Web Concept & Design (full responsive design):
      - website de prezentare;
      - integrare cu On Time Agenda
        (programator online);
      - copywriting, SEO;
      - structurare & optimizare.

Copywriting:
     - articole de blog;
     - flyer (incl. concept vizual).

Social Free & Paid Media (Facebook, Instagram, LinkedIn):
      - design grafic: logo, conținut, campanii, prezentări.



Rezultate
obținute

Smart Growth Marketing Agency 2022

*În primele 60 de zile de la
colaborarea cu Smart Growth

SEO + SEM Results
Top 4 keywords local - #1 in Google Search (surclasare
branduri existente), #5,#6 - top 3 poziționări
SEM: Top 5 keywords local - #1 in poziționări plătite,
Top cuvinte adiacente - #2 in poziționări plătite (excl.
Google Search); Fără concurență local - Google Display

Clienți Potențiali
Peste 200 de clienți potențiali lunar (persoane
interesate cu minim 1 interacțiune de contact - apel,
mesaj, comentariu, pagina de programare, email)

Rezultate Obținute
Centru este fully booked cu, cel puțin, o săptămână
(între 7 și 10 clienți zilnic)



Mobile & Web App Design
Complete Design Concept
Adobe XD Project
Over 200 Artboards Designed
Complete Prototype XD Design
Complete Branding (Logo, Slogan,
Paletă de culori și Tipografie Personalizată)
National Brand Awareness
Email Marketing Campaigns

Portofoliu detaliat citit.ro



First Meet Programează gratuit o ședință
Accesează profilul nostru de Calendly și programează
următorul apel atunci când ai tu disponibilitate:
https://bit.ly/3OwTZqT

FAN (Formular Analize Nevoi)
Completează FAN-ul Smart Growth: și furnizează
informațiile necesare pentru colaborarea noastră:
nevoile companiei tale și cum te putem ajuta:
https://forms.gle/UB5BT3JcdiwQqX9K8

Smart Growth Marketing Agency

Ofertă personalizată
Colegii noștri se vor ocupa de redactarea unui
document personalizat pentru nevoile companiei tale!



Colaborarea
cu echipa
Smart Growth

Strategie
Noi îți gândim strategia online: cum abordăm piața,
cum urmărim concurența și trendurile din nișă, cum
să atragem clienți noi și cum să creștem vânzările.

Testare
Un pas important în publicitatea online se află în
testarea pieței, audiențelor, creativelor și abordarea
în materie de marketing: perioadă limitată pentru
rezultate eficiente în pasul următor!

Smart Growth Marketing Agency

Vânzare
Ne bucurăm de vânzări, colaborări și interesele
crescute în compania ta.  Pas în care atragem clienți
noi și creștem fidelizarea clienților existenți.



Branding creativ:
conținut, texte și
campanii ce vând!

S M A R T  G R O W T H
M A R K E T I N G  A G E N C Y

Copywriting-ul se află printre punctele noastre
forte: texte out-of-this-world în articole de blog,
campanii, postări, răspunsuri automate, emails &
SMSs, billboard-uri, flyere, meniuri, scripturi
create de la 0 de către echipa Smart Growth.



Apariții_
media

*Interviuri neplătite susținute de către membrii
fondatori ai Smart Growth Marketing Agency.S
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Contact general

contact@smartgrowth.ro

Echipa executivă Smart Growth

sebastianboitor@smartgrowth.ro (Strategy)
0757 695 896

razvanpop@smartgrowth.ro (Marketing)
0751 913 686

&

razvanvalentin@smartgrowth.ro (Development)
0744 761 980

Fizic ne găsești în Cluj-Napoca și Baia Mare,
dar online ne poți întâlni de oriunde.

 
Programează gratuit un apel cu echipa

noastră: https://bit.ly/3OwTZqT

S M A R T  G R O W T H
M A R K E T I N G  A G E N C Y

Ești pregătit să investești
în afacerea ta?

the end.


