


Konschaft este un grup de consultanți cu 

peste 16 ani de experiență. 

Împreună, dezvoltăm și implementăm soluții 

care generează maximum de impact posibil.

Konschaft sprijină organizațiile private, publice și 

non-guvernamentale să valorifice oportunitățile și 

să abordeze eficient provocările, pentru a-și 

îndeplini obiectivele.

MISIUNE



KONSCHAFT consideră 
că profesionalismul, 
know-how-ul și 
eficiența sunt principii 
de lucru elementare, 
care trebuie asumate 
de orice organizație.

   imposibilul

Asigurăm consultanță corelată 

cu realitatea și dezvoltăm 

soluții adaptate contextului, pe 

care le implementăm 

respectând angajamentele așa 

cum au fost asumate. 

   Konschaft spune   
   lucrurilor pe nume,
   fără a promite   

   parteneriate, nu doar  
   Konschaft semnează    

   contracte 

Activăm dezvoltând 

parteneriate pe termen lung, 

mutual benefice, construite pe 

rezultate și conduită etică. De 

aceea, aproximativ 60% din 

beneficiarii Konschaft sunt 

beneficiari de care ne leagă 

colaborări îndelungate.

   lucrurile în mișcare   
   Konschaft pune   

   cu promptitudine.

Acționăm cu punctualitate și 

avem capacitatea de a ne 

adapta cu celeritate la 

schimbare, accelerând 

calculat.

Caracter franc Loialitate Velocitate

Ce ne diferențiază cu adevărat? 
3 norme de conduită profesională pe care le aplicăm în relația cu fiecare 

beneficiar, în fiecare proiect, de la start la îndeplinirea obiectivelor.

CONFIDENȚIALITATE 
Konschaft respectă principiul confidențialității. Astfel, păstrează confidențialitatea 
contractelor și protejează imaginea și datele beneficiarilor.



How 
do you
see 
the 
future?



Konschaft asigură 
servicii de consultanță 
în marketing care 
facilitează valorificarea 
oportunităților și 
abordarea provocărilor 
în mod eficient, atât în 
sectorul public, cât și 
în mediul privat.

Astfel, Konschaft 
sprijină organizațiile 
private, publice și 
non-guvernamentale 
să optimizeze 
investițiile în 
marketing și să își 
îndeplinească 
obiectivele. 



Marketing

Konschaft dezvoltă și 
implementează soluții de marketing 
fundamentate, care generează 
impact pozitiv și rezultate conforme 
cu obiectivele.

|   Marketing online

|   Marketing neconvențional

|   Marketing offline

|   Marketing B2B

|   Marketing B2C

Un distribuitor FMGC a contractat Konschaft pentru ții de marketing menite să crească vânzările, în solu

contextul în care vânzarea produselor se efectua în regim B2B, prin prezentarea directă realizată de 

agenții de vânzări, cu ajutorul unor device-uri de tip palm.

Konschaft a propus o nouă abordare în promovarea și vânzarea produselor, susținută de print-uri 

quality. Au fost create cataloage de prezentare structurate pe categorii, în funcție de sectorul de 

activitate al potențialilor clienți. Această abordare a generat o creștere importantă a vânzărilor, atât în 

cazul produselor care se vindeau deja bine, cât și în cazul a numeroase produse cu raport avantajos 

preț-calitate, dar pentru care nu exista anterior o cerere semnificativă din partea clienților.

Catalogul de produse – o soluție simplă de 
comunicare, cu impact vizibil în vânzări

REZULTATE



REZULTATE

Branding

Prin serviciile de consultanță în 
branding și rebranding livrate, 
Konschaft sprijină beneficiarii să
dezvolte branduri autentice, care se 
diferențiază ușor și susțin 
îndeplinirea obiectivelor.

|   Brand corporate

|   Brand de unitate administrativ-teritorială

|   Brand pentru servicii

|   Brand de produs

|   Brand cultural

|   Brand de organizație

O companie din domeniul Human Health Pharma, lider de piață la nivel național, a contractat Konschaft 

pentru servicii de consultanță și rebranding, cu obiectivul de a-și consolida poziția pe piață.

Konschaft a realizat auditul de brand și a efectuat analiza pieței, a elaborat apoi împreună cu beneficiarul 

brief-ul de creație și ulterior a dezvoltat și a implementat proiectul de rebranding. Implementarea a inclus 

un refresh al identității de brand, adaptarea elementelor digitale de comunicare și actualizarea designului 

pentru ambalaje.

Consultanță & Rebranding pentru consolidarea poziției în piață



Events

Astfel, Konschaft sprijină beneficiarii 
să organizeze evenimente care 
facilitează îndeplinirea obiectivelor.

Konschaft asigură consultanță și 
suport logistic pentru planificarea și 
management-ul evenimentelor 
business, a celor caritabile, precum și 
a evenimentelor academice. 

|   Eveniment business-to-consumer

|   Conferință de presă

|   Conferință academică

|   Eveniment business-to-business

Business event: 55 de ani de mobilitate

REZULTATE

Pentru implementarea acestui proiect, Konschaft a realizat layout-ul evenimentului, a creat toate 

materialele de comunicare necesare și a gestionat logistica întregului eveniment, de la alegerea și 

organizarea spațiului, la asigurarea bunei desfășurări a galei.

O companie multinațională din industria producătoare de soluții dedicate mobilității a contractat 

Konschaft în vederea organizării unei gale aniversare, cu prilejul celebrării a 55 de ani de la fondare. 

Agenda evenimentul a inclus și o prezentare B2B, noua generație de produse fiind expusă în cadrul unui 

showroom dedicat.



Comunicare &
Media Planning

Konschaft creează și implementează 
soluții și campanii de comunicare care 
au impact pozitiv și generează rezultate 
notabile. 

|   Google Ads

|   Slogan

|   Naming

|   Discurs

|   Copywriting

|   Comunicat de presă

|   Social Media

|   Identitate verbală

|   Content optimization În urma analizei efectuate de Konschaft, s-a 

descoperit că activitățile de promovare nu valorificau 

în mod optim bugetul disponibil, acesta fiind 

distribuit ineficient. Ulterior, Konschaft a realizat un 

audit de brand, a conceput o campanie de 

rebranding, a revizuit site-ul de prezentare, iar apoi a 

dezvoltat și a implementat o campanie de 

comunicare online multichannel.

Un antreprenor care deține un service auto a contract 

Konschaft pentru realizarea unei campanii de 

promovare în mediul online, având drept obiectiv 

principal creșterea numărului de programări pentru 

servicii de reparații și întreținere auto.

În ce privește rezultatele, încă prima lună de la 

implementare acestor soluții, beneficiarul a 

înregistrat o creștere cu aproximativ 80% a numărului 

de programări.

Creșterea cu 80% a numărului de 
programări. Campanie online

REZULTATE



Soluții pentru 
optimizarea investiției 
în marketing

Prin serviciile de consultanță oferite 
pentru optimizarea investiției în 
marketing, Konschaft sprijină 
beneficiarii să maximizeze impactul 
resurselor alocate și să eficientizeze 
campaniile de promovare și vânzare, 
pentru a-și îndeplini obiectivele.

|   Marketing optimization

|   ROI Analysis

|   Cost reduction

REZULTATE

Konschaft a efectuat analiza costurilor de producție a ambalajelor, iar ulterior a furnizat soluțiile 

necesare pentru a valorifica eficient resursele disponibile, fără a face compromisuri în ce privește 

calitatea. Astfel, costurile aferente producției de ambalaje au fost reduse cu aproximativ 30%.

Un producător și distribuitor din industria FMGC, cu un portofoliu de peste 1500 de produse, a 

contractat Konschaft în vederea optimizării investiției în marketing, prin implementarea unei strategii 

de reducere a costurilor. 

Cost savings: Soluții pentru optimizarea investiției în marketing



Soluții
digitale

Konschaft asigură soluții  digitale 
prin care sprijină beneficiarii să 
dezvolte platforme pentru 
vânzări și comunicare user-
friendly & up-to-date, care susțin 
creșterea afacerilor și a 
comunităților.

|   E-commerce

|   Search optimization

|   Digital development

O companie din industria Human Health Pharma a solicitat o revizuire a website-ului de prezentare și vânzare.

În urma analizei efectuate de Konschaft, a fost aplicată o abordare orientată spre creșterea vizibilității online 

și implicit a conversiilor din traficul organic. A rezultat o creștere cu 60% a numărului de utilizatori, în doar 4 

luni de la aplicarea soluțiilor dezvoltate și implementate de Konschaft.

Creșterea traficului organic prin optimizarea platformei online
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Project 
Management

Mobilizând eficient 
resursele, Konschaft 
implementează proiecte 
care au impact, prin care 
sprijină beneficiarii să își 
îndeplinească obiectivele.

REZULTATE

Un ONG dedicat protejării mediului a contractat Konschaft pentru elaborarea și implementarea unei 

campanii de comunicare, în cadrul unui proiect cu finanțare europeană. 

Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea gradului de conștientizare la nivel local cu 

privire la importanța conservării mediului. 

Konschaft a realizat managementul proiectului de promovare, a conceput materialele de comunicare, 

a creat website-ul dedicat proiectului, a realizat filmul de prezentare a ariilor naturale protejate și a 

organizat conferința de lansare a proiectului și întâlnirile publice în rândul comunităților de pe raza 

teritoriilor cu statut de arii protejate. 

Proiect de promovare dedicat protejării mediului



Analize, 
Planuri & Strategii

Konschaft elaborează analize, planuri 
și strategii prin care sprijină 
beneficiarii să ia decizii corect 
fundamentate și să acționeze eficient, 
pentru a-și îndeplini obiectivele. 

De la consultanță pentru creșterea 
vânzărilor la consiliere în elaborarea și 
implementarea unor proiecte cu impact 
social pozitiv.

|   Plan de marketing

|   Analiză de tip audit de marketing

|   Strategie de fidelizare a clienților

|   Strategie de comunicare

|   Analiză a prezenței online

|   Strategie de marketing

|   Strategie de distribuție

|   Strategie de (re)poziționare

|   Strategie online

|   Strategie de branding

|   Plan de comunicare



Design grafic

Konschaft asigură servicii de design 
grafic care conferă impact vizual și pun 
în valoare branduri și materiale de 
comunicare. Astfel, sprijinind 
beneficiarii să se remarce și să creeze 
percepții pozitive, Konschaft facilitează 
poziționarea corectă pe piață.

|   Design de ambalaj

|   Grafică pentru materiale de comunicare

|   Design specializat

Materiale de comunicare dedicate unei campanii 
de informare a populației

Au fost produse peste 120.000 de exemplare, Konschaft realizând atât conceptul grafic, precum și 

tipărirea acestor materiale. Materialele au fost utilizate pentru informare cu privire la activitatea BNR în 

relația cu băncile comerciale și cu cetățenii.

Banca Națională a României a contractat Konschaft pentru elaborarea și producția unor materiale de 

comunicare necesare pentru implementarea unei campanii de informare a populației la nivel național.

REZULTATE



Print & 
Materiale de 
marketing

Materialele, printate sau personalizate, 
sunt realizate cu aparatură high-tech, 
într-un spațiu de producție dedicat și se 
remarcă prin calitatea aparte a 
execuției.

Konschaft asigură beneficiarilor 
inclusiv servicii și soluții complete 
pentru promovare offline. De la 
consultanță și creație, la producție și 
implementare.

În cadrul proiectului, Konschaft a realizat atât conceptul grafic, precum și producția materialelor, asigurând 

inclusiv livrarea acestora. Au fost create și tipărite reviste lunare, broșuri, calendare, precum și alte materiale 

de comunicare necesare pentru activitățile de informare organizate de beneficiar.

O agenție pentru dezvoltare regională a contractat Konschaft, pentru o perioadă de un an,  în vederea 

realizării materialelor de comunicare dedicate promovării Programului Operațional Regional 2014-2020.

Materiale de comunicare pentru POR 2014-2020
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Consultanță 
financiară

Konschaft asigură servicii de 
consultanță financiară prin care 
sprijină beneficiarii să prevină sau să 
diminueze riscurile financiare, să 
dezvolte companii performante și să 
maximizeze profitul.

|   Plan de reducere a costurilor

|   Managementul stocurilor

|   Dezvoltare de sisteme de control financiar

|   Analiză economico-financiară

|   Analiză de rentabilitate

REZULTATE

O companie din sectorul Real Estate a contractat servicii de consultanță financiară, având drept 

obiectiv maximizarea profitului. 

În urma analizei efectuate, unul dintre aspectele identificate a fost faptul că stabilirea bazei impozabile 

se realiza prin includerea în calcul a îmbunătățirilor aduse de chiriași spațiului închiriat. Raportul de 

evaluare a inclus o serie de recomandări, precum refacturarea către chiriași a costului suplimentar 

generat de impozit. După aplicarea recomandărilor încluse în raportul de evaluare, beneficiarul a 

înregistrat o creștere a profitului net anual cu 4%, acest procent însemnând un plus de 400.000 de EUR. 

Soluții pentru creșterea profitului



Accesare de fonduri 
nerambursabile 

Konschaft sprijină antreprenorii să 
accelereze dezvoltarea afacerilor prin 
accesarea de fonduri nerambursabile. 
Astfel, Konschaft asigură sprijin 
complet pentru obținerea finanțării și 
optimizarea investiției. De la 
consultanță în vederea alegerii 
programului de finanțare, la scrierea, 
depunerea și implementarea 
proiectului.

Un antreprenor interesat să dezvolte o afacere în domeniul serviciilor tipografice a contractat Konschaft 

pentru servicii de consultanță în vederea accesării unei finanțări nerambursabile.

În cadrul acestui contract, Konschaft a oferit servicii complete, de la scrierea proiectului, la depunerea 

acestuia și asigurarea consultanței pentru implementare. Proiectul a câștigat finanțarea, iar Konschaft 

continuă colaborarea cu beneficiarul, asigurând serviciile de promovare. 

|   Fonduri europene nerambursabile.

|   Fonduri nerambursabile de la bugetul de stat.

Business performant, fondat cu finanțare Start-Up Nation

REZULTATE



Driving 
impact 
across 
numerous 
industries



Konschaft livrează 
servicii de 
consultanță pentru 
beneficiari care 
activează atât în 
sectorul public, cât 
și în mediul privat, în 
industrii dintre cele 
mai competitive. 

Astfel, Konschaft 
sprijină organizațiile 
beneficiare să își 
îndeplinească 
obiectivele. De la 
oportunități 
valorificate corect, la 
provocări abordate 
eficient.



Agricultură & 
Zootehnie

Konschaft sprijină 

beneficiarii din 

domeniul agricol și din 

cel zootehnic să își 

valorifice producția și 

să dezvolte branduri 

care câștigă aprecierea 

pieței și generează 

vânzări cu profitabilitate 

ridicată.

Comerț & 
Bunuri de 
larg consum

Konschaft sprijină 

companiile din retail să 

câștige atenția 

consumatorilor și să 

răspundă

cerințelor de consum 

prin campanii de 

comunicare eficiente și 

oferte atractive.

Industria 
Auto

Konschaft oferă consultanță pentru 

promovarea și vânzarea produselor 

dedicate mobilității, accelerând astfel 

creșterea cotei de piață pentru beneficiarii 

din industria automobilistică.

Industria
chimică

Konschaft oferă servicii de consultanță 

în marketing și vânzări care sporesc 

cererea pentru produsele dezvoltate de 

companiile din industria chimică, atât 

din partea consumatorilor casnici, cât și 

din partea celor industriali.



Educație

pentru a îmbunătăți 

calitatea vieții în 

rândul publicului 

vizat.

Konschaft sprijină 

organizațiile care 

dezvoltă proiecte 

educative să le 

implementeze cu 

succes,

Servicii 
financiare

Konschaft este aliatul companiilor care 

dezvoltă soluții bancare sau facilitează 

servicii financiare cu impact economic 

pozitiv, sprijinindu-le să investească 

inteligent în marketing.

Industria 
energetică

Konschaft consiliază 

companiile din 

industria energetică 

să investească 

eficient în marketing și 

să gestioneze în mod 

productiv 

comunicarea cu 

publicul și provocările 

adresate de piață 

brandurilor pe care le 

reprezintă.

Mediu

Konschaft sprijină 

companiile care 

desfășoară proiecte 

de mediu să comunice 

eficient în toate 

etapele de 

implementare, astfel 

încât să maximizeze 

gradul de 

conștientizare și 

cooperare în rândul 

comunităților vizate.



Industria 
medicală, 
Farmaceutice 
& Sănătate

Konschaft sprijină 

organizațiile dedicate 

sănătății să își 

promoveze eficient 

produsele și serviciile, 

astfel încât să ajute cât 

mai multe persoane să se 

bucure de sănătate.

Proiecte cu 
finanțare 
europeană

Konschaft sprijină 

beneficiarii care dezvoltă 

proiecte finanțate cu fonduri 

europene, prin POR, POCA, 

POIM sau POCU, să valorifice 

investiția în marketing, astfel 

încât să obțină rezultatele 

dorite, fie că este vorba 

despre vânzări sau obiective 

de comunicare.

Medicină 
veterinară

Prin serviciile de consultanță în marketing 

oferite, Konschaft sprijină beneficiarii care 

activează în domeniul medicinei veterinare 

să crească vânzările produselor și serviciilor 

dedicate creșterii și îngrijirii animalelor, atât 

a celor din ferme, cât și a celor de 

companie.

IT&C

sprijinindu-le să 

interacționeze cu un 

număr cât mai mare de 

utilizatori și să își 

dezvolte organizațiile.

Konschaft oferă suport 

companiilor IT&C prin 

servicii de consultanță în 

marketing și vânzări,



Sectorul 
Public

Konschaft sprijină 

organizațiile care 

activează în sectorul 

public, instituții de stat 

sau organizații non-

guvernamentale, să 

implementeze proiecte 

care îmbunătățesc în 

mod real viața 

comunităților 

beneficiare.

HoReCa

Konschaft consiliază companiile din 

domeniul HoReCa să se diferențieze prin 

marketing și să creeze experiențe atractive 

pentru clienți, pentru a crește vânzările și 

gradul de ocupare.

Imobiliare 
& Construcții

Konschaft sprijină dezvoltatorii imobiliari și 

companiile din domeniul construcțiilor să 

creeze proiecte atractive și să maximizeze 

rentabilitatea investiției în marketing.

Călătorii, 
Transport 
& Logistică

Konschaft sprijină operatorii din transport, 

logistică și turism să crească interesul 

pieței pentru serviciile de mobilitate 

oferite și să pună în mișcare oameni, 

bunuri și afaceri care generează

profitabilitate ridicată.



|   Accesare de fonduri nerambursabile

|   Events

|   Print & Materiale de marketing

|   Consultanță financiară

|   Design grafic

|   Comunicare & Media Planning

|   Marketing 

|   Analize, Planuri & Strategii

|   Branding

Konschaft oferă servicii de consultanță în marketing care 

facilitează valorificarea oportunităților și abordarea 

provocărilor în mod eficient, atât în sectorul public, cât și în 

mediul privat. Astfel, Konschaft sprijină organizațiile 

organizațiile private, publice și non-guvernamentale să 

optimizeze investițiile în marketing și să își îndeplinească 

obiectivele.

|   Soluții pentru optimizarea investiției în marketing

|   Management de proiect

|   Soluții digitale 

  Parcul Științific și Tehnologic Tehnopolis| 

    Blvd. Poitiers nr. 10, Iași-RO

  Telefon  +40 374 005 558  | >  

| >  Mobil  +40 747 587 558

   Fax  +40 374 091 202| >  

|   office@konschaft.com

| www.konschaft.com   

 

Get in touch
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