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Please visit the ItaliensPR website

The complexity of the information world, where people are often overwhelmed by
an excess of news, variety of narratives and potentially misleading trends, makes
it increasingly necessary to have the option of a strategic, integrated and highly
technological vision of communicating. 
Focused communication, an effective press office, visionary public relations,
journalism at it's best combined with top technology will create reputation, stand
out from others and build new values. In this logic, solid and innovative realities
that share the same vision of the world, come together, creating a network of
high-level skills:

 

https://www.italienspr.com/
https://www.pwarome.org/2021/01/16/the-people-we-are-cecilia-sandroni/
http://www.italienspr.com/


An international and multi-lingual team,
highly specialized, which combines a deep
knowledge of information processes,
creation and positioning of a brand with a
high level of personal connections, the
result of over thirty years of activity in
the field of PR, exploiting the more
advanced digital communication and
monitoring tools.

Communication and media relations,
specialized in art, architecture and
design, cultural tourism, journalism
and human rights that follows the
client in the creation and growth of his
brand and in his dreams for the
creation of a quality reputation . The
platform with IT managers specialized
in information technology carries out a
careful analysis of the objectives,
enhances and builds, through an
effective media strategy, a solid public
image.

THE ITALIENSPR HUB

ItaliensPR has created since 2018 a task force for communication, public
relations, the press office and journalism, to raise awareness of culture, social
environmental issues and human rights with offices in Berlin, Florence, Sofia
and Rome.

   

ItaliensPR of Cecilia Sandroni is a platform of highly qualified professionals in
different fields, able to respond to the needs of public institutions, companies,
professionals. In over thirty years of activity with public authorities and
international companies, ItaliensPR has built a dense network of effective
relationships with the media around the world, capable of giving international
resonance and a valuable reputation.

   



უაღრესად სპეციალიზირებული,
საერთაშორისო და მრავალენოვანი გუნდი,
რომელსაც აქვს ინფორმაცული პროცესების
მართვის ღრმა ცოდნა, ასევე გამოცდილება
ბრენდის შექმნასა და პოზიციონირობისა
მაღალი დონის პირად კავშირებთან. ოცდაათ
წელზე მეტი გამოცდილების შედეგად PR ის
სფეროში, გუნდი ფლობს მოწინავე
ციფრული კომუნიკაციისა და მონიტორინგის
ინსტრუმენტებს. 

გთხოვთ ესტუმროთ ItaliensPR ვებ-გვერდს

საინფორმაციო სამყაროს სირთულე, სადაც ადამიანები ხშირად გადატვირთულნი არიან
სიახლეების სიჭარბით, ნარატივების მრავალფეროვნებითა და პოტენციურად შეცდომაში
შემყვანი ტენდენციებით, სულ უფრო მეტად საჭიროებს კომუნიკაციის სტრატეგიული,
ინტეგრირებული და მაღალტექნოლოგიური ხედვის შესაძლებლობას.
ფოკუსირებული კომუნიკაცია, ეფექტური პრესსამსახური, საზოგადოებასთან
ურთიერთობის ხედვა და მაღალი ხარისხის ჟურნალისტიკა შერწყმული
ტექნოლოგიასთან, ქმნის რეპუტაციას, გამოირჩევა სხვებისგან და აშენებს ახალ
ღირებულებებს.
ამ ლოგიკით: მყარი და ინოვაციური რეალობები, რომლებიც მსოფლიოს ხედვას
იზიარებენ, ერთიანდებიან და ქმნიან ძლიერი უნარების მქონე ქსელს:

ITALIENSPR ცენტრი

ItaliensPR– ის სამუშაო ჯგუფი შეიქმნდა 2018 წელს, კომუნიკაციის,
საზოგადოებასთან ურთიერთობის, პრესსამსახურისა და ჟურნალისტიკის
განსახორციელებლად. კულტურის, სოციალური გარემოს დაცვის საკითხებისა და
ადამიანის უფლებების შესახებ ცნობიერების ამაღლების, მიზნით ბერლინში,
ფლორენციაში, სოფიასა და რომში.

   

Cecilia Sandroni ის მიერ შექმნილი ItaliensPR არის პლატფორმა, რომელიც აერთიანებს

http://www.italienspr.com/


კომუნიკაცია და მედიასთან ურთიერთობა,
სპეციალიზაცია ხელოვნებაში, არქიტექტურასა
და დიზაინში, კულტურულ ტურიზმში,
ჟურნალისტიკასა და ადამიანის უფლებებში,
განაპირობებს კლიენტის ბრენდის შექმნასა,
ზრდას და ბრენდის ძლიერი რეპუტაციის
შექმნას.  პლატფორმა ინფორმაციული
ტექნოლოგიების სპეციალიზირებულ IT
მენეჯერებთან ერთად ახორციელებს მიზნების
ფრთხილ ანალიზს, აძლიერებს და აყალიბებს,
ეფექტური მედია სტრატეგიის საშუალებით,
მყარ საჯარო იმიჯს.

მაღალ-კვალიფიკაციურ პროფესიონალებს, რომელთაც შეუძლიათ დააკმაყოფილონ
საჯარო დაწესებულებების, კომპანიების და პროფესიონალების საჭიროებები. 
ItaliensPR– მა ოცდაათ წელზე მეტი დროის განმავლობაში მუშაობით საჯარო
სექტორთან და საერთაშორისო კომპანიებთან, ააგო ეფექტური მედიის მჭიდრო ქსელი
მთელს მსოფლიოში, რომელსაც შეუძლია საერთაშორისო არენაზე რეზონირება და
ღირებული რეპუტაციის შექმნა.
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