
 

A rocket media communications tem a solução para os desafios da 
comunicação atual: mais rápida, mais abrangente e com finalidade maior 

VIENA, abril de 2013 /PRNewswire/ -- a rocket media communications, 
cujo conceito inovador está criando novos padrões no mundo das 
comunicações globais, é a primeira agência de comunicações de TV da 
Áustria. 

Para visualizar o comunicado de imprensa multimídia, acesse: 
http://www.multivu.com/mnr/60641-rocket-media-communications 

Diariamente, os especialistas em comunicação são confrontados com uma 
confusa variedade de opções de comunicação e desafiados a tomar as 
decisões corretas. Jargões como "corte de custos", "eficácia para o 
grupo-alvo", "maior reconhecimento", "credibilidade em tempos de crise" e, 
cada vez mais, "comunicação global" tornaram-se a ordem do dia. A maneira 
de atender a essas altas expectativas é essencial aos negócios de hoje. 

Quem tem a resposta é o conceito único da rocket media communications. A 
agência de comunicações de TV austríaca desenvolve formatos de televisão 
personalizados para empresas ou instalações empresariais e assegura que 
sejam distribuídos a quase todas as emissoras de televisão do mundo. 

Infotainment é apenas um componente desta receita de sucesso. Como o 
nome sugere, infotainment é uma combinação de informação e 
entretenimento, que as mentes criativas da rocket media communications 
atingem com perfeição. Diversas informações, mensagens estratégicas ou 
produtos de clientes são organizados como histórias interessantes em 
documentários para TV, curtas-metragens ou formatos de notícias. Os dados 
jornalísticos garantem sólida credibilidade, enquanto a ligação com temas 
econômicos, culturais e sociais globais gera relevância internacional. Michael 
Grabner, diretor da rocket media communications, simplesmente chama isso 
de "relações públicas em imagens em movimento", acrescentando "sem ter 
que pagar caro pela publicidade". 

O truque para ter relações públicas eficazes e rentáveis está nos formatos de 
TV sofisticados sendo fornecidos gratuitamente para cerca de 6.500 estações 
de televisão em todo o mundo, o que resulta em maciças taxas de 
transmissão. Uma grande equipe de vendas é responsável pela complexa 
distribuição. Embora o cliente arque com os custos de produção e distribuição, 



o retorno é a audiência global ou específica garantida de milhões de pessoas, 
até mesmo bilhões, com custo relativamente baixo. 

Tanto as regiões de negócios e turismo como as empresas internacionais 
reconheceram o potencial desse novo formato de publicidade, que atraiu 
clientes como a República do Cazaquistão. Os filmes e documentários 
produzidos antes dos "Jogos de inverno asiáticos de 2011, no Cazaquistão, 
foram exibidos em um total de 690 canais de TV do mundo, incluindo a BBC, a 
Euronews, a CNN, a Eurosport, a Asia News International, a Russia Today TV, 
a CCTV e a Reuters, resultando em 1.600 horas de transmissão e 1,4 bilhão 
de telespectadores. 

As modernas comunicações de TV também provaram ser eficazes em outras 
áreas. Importantes temas econômicos globais foram cobertos em relatórios do 
"Fórum econômico de Astana" cazaque, que contou com a presença de 12 
vencedores do Prêmio Nobel. O trabalho educativo intitulado "O Projeto Atom" 
também alcançou audiência global, enquanto bilhões de pessoas foram 
informadas e inspiradas por projetos energéticos, tecnológicos e sociais 
inovadores, durante a transmissão do prêmio anual Energy Globe Awards. 

O conceito também tem valores impressionantes de mídia, potencialmente 
atingindo centenas de milhões de euros, cifras que muitas vezes não podem 
ser comparadas aos elevados orçamentos de publicidade. A rocket media 
communications garante 500 horas de cobertura televisiva e um valor de 
mídia de pelo menos 25 milhões de euros para cada projeto. 

É surpreendente que esse tipo de produção de mídia tenha atraído a atenção 
de empresas internacionais como a Nokia, a Siemens e a LIC China, que 
agora lançam seus negócios e produtos em televisões internacionais, usando 
este novo método de comunicação. 

A rocket media communications garante o que a concorrência não pode 
sequer começar a oferecer: presença global, atenção global para temas 
multilaterais, valores impressionantes de mídia a custos comparativamente 
baixos e RP confiáveis de longo prazo. Em resumo, é a solução perfeita para 
quem almeja comunicação com finalidade maior, mais rápida e mais 
abrangente. 
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