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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:

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.
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.

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.
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.

Besök ItaliensPRs webbplats
Komplexiteten i informationsvärlden, där människor ofta överväldigas av ett överflöd av nyheter, en mångfald
av berättelser och potentiella vilseledande trender, gör det alltmer nödvändigt att ha möjligheten till en
strategisk, integrerad och högteknologisk vision för kommunikation.
En målinriktad kommunikation, en effektiv pressbyrå, visionära PR, journalistik när den är som bäst
kombinerad med topteknologi skapar ett rykte, genom att sticka ut från andra och bygga nya värderingar.
I denna logik möts solida och innovativa verkligheter som delar samma vision av världen, vilket skapar ett
nätverk av färdigheter på hög nivå:

Navet ItaliensPR

ItaliensPR har sedan 2018 skapat en arbetsgrupp för kommunikation, PR, pressbyrån och journalistik, för att
öka medvetenheten om kultur, sociala miljöfrågor och mänskliga rättigheter med kontor i Berlin, Florens,
Sofia och Rom.
Ett internationellt, flerspråkigt och högt specialiserat team
som
kombinerar
en
djup
kunskap
om
informationsprocesser, skapandet och positioneringen av
ett varumärke med utmärkakta personliga kontakter.
Detta är resultatet av över trettio års verksamhet inom
PR-området med utnyttjandet av de mest avancerade
verktygen för digital kommunikation och övervakning

Cecilia Sandronis ItaliensPR är en plattform med högt kvalificerade specialister inom olika områden som kan
svara på behoven hos offentliga institutioner, företag och specialister.

Under över trettio års verksamhet med offentliga myndigheter och internationella företag har ItaliensPR
byggt upp ett tätt nätverk av effektiva relationer med media över hela världen som kan ge internationell
resonans och ett värdefullt rykte.
Kommunikation och mediarelationer, specialiserade på
konst, arkitektur och design, kulturturism, journalistik och
mänskliga rättigheter som följer kunden i skapandet och
tillväxten av hans varumärke och i hans drömmar om att
skapa ett kvalitetsrykte.
Plattformen
med
IT-chefer
specialiserade
på
informationsteknologi genomför en noggrann analys av
målen, förbättrar och bygger en solid offentlig image genom
en effektiv mediestrategi.

Copyright Italiens PR

