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COMPANY PROFILE

Mission

ABOUT US

Our Value

We work with clean aesthetics and
clear targets for our customers.
In communication we trust.
In chic we obey.
With professionalism we prove.

Vision
Ένα συναίσθημα, ένα ταξίδι, μία γιορτή…μία γεύση! Όλα,
με τη σωστή συνταγή, γίνονται αξέχαστα και μοναδικά!
Εμείς, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι πως να επενδύσουμε
την δουλειά σας με την Αίγλη που της αρμόζει… Όπως
άλλωστε υποδηλώνει και το όνομα που επιλέξαμε!
Δημιουργούμε sur-mesure «συνταγές», με πρώτες ύλες
υψηλής αισθητικής και διαχρονικής αξίας, και στόχο το
δικό σας αφήγημα να αφήσει ένα ξεχωριστό αποτύπωμα!
Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στον κόσμο της Aegle
Communications, αγαπημένοι μας Aegle-ators!
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Brand Strategy

ABOUT US

What We Do

Με αφοσίωση στην ιστορία αλλά και το όραμα
που κουβαλά κάθε brand, νεαρότερο ή μη,
δημιουργούμε την καταλληλότερη στρατηγική για
να εδραιώσουμε την συνταγή της επιτυχίας, δικής
σας και δικής μας!Η διαδικασία που από κοινού
θα επιλέξουμε, είναι μοναδική για κάθε πελάτη
μας, εξ ου και δεν αντιγράφεται. Συνδυάζει
traditional branding (δημιουργία ή ενίσχυση
εταιρικής ταυτότητας, λογότυπο, website) και
αρκετά «μυστικά Αίγλης» όπως τα
αντιλαμβανόμαστε εμείς… Δεσμευόμαστε πάντα
ότι το αποτέλεσμα της δουλειάς μας έχει
διάρκεια, βαθύτερο νόημα και στόχο…Να το
θυμούνται, με θετικό πρόσημο!
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What We Do

COMPANY PROFILE

Event Design

Υψηλή αισθητική, χαρακτήρας, αρμονία, ξεκάθαρα μηνύματα είναι μερικά μόνο από τα
απαραίτητα για εμάς συστατικά στον προσεγμένο σχεδιασμό της δικής σας εκδήλωσης. Οι
συνεργάτες μας διαθέτουν ένα πλήρες portfolio προσωπικών και επαγγελματικών event
designs, κάθε ένα ξεχωριστό και στημένο στις ιδιαίτερες επιθυμίες του πελάτη.
«Λεπτομέρειες» που αφορούν το χώρο, τον εξοπλισμό, τους χρωματισμούς, τα σχέδια και
τον φωτισμό είναι δική μας υπόθεση! Το ταξίδι για τον σχεδιασμό της δικής σας «στιγμής»
φροντίζουμε να είναι άνετο, απολαυστικό, διασκεδαστικό και…άκρως προσωπικό. Με
ενθουσιασμό θα δημιουργήσουμε τις πιο όμορφες αναμνήσεις!Εάν πρόκειται για
προσωπική εκδήλωση, αφεθείτε στην φαντασία και την διακριτικότητά μας. Από την
αρχική ιδέα έως την υλοποίηση, we got you covered! Ποιος δεν θέλει ένα ζεστό φιλικό
τραπέζι να «μυρίζει» αγάπη; Ένας γάμος να αποπνέει καλαισθησία από την αρχή ως το
τέλος; Μία βάπτιση να ξεφεύγει από τα συνηθισμένα; Ένα scary to-the-bone Halloween
πάρτυ ή απλώς ένα high tea για ένα χαλαρό απόγευμα στο σπίτι με καλή παρέα; Για όλα
τα παραπάνω σας παροτρύνουμε να απευθυνθείτε στην Αίγλη...πιστέψτε μας, δεν θα
χάσετε!Εάν πρόκειται για corporate event, ο στόχος είναι διττός: η άρτια προετοιμασία
και διεξαγωγή αφενός, η «ταυτότητα» αφετέρου. Εξίσου σημαντικοί και οι δυο, με την
βοήθειά μας μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η εκδήλωσή σας θα αποτελεί σημείο
αναφοράς για κάθε business event που σκέπτεστε!
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Customer Engagement

ABOUT US

What We Do

Το ψηφιακό μίξερ μας δίνει την δυνατότητα
ταυτόχρονης αξιοποίησης εργαλείων που
μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την
προσωποποίηση των υπηρεσιών και των
προϊόντων σας και να δημιουργήσουν το
κατάλληλο περιβάλλον για μία «ζεστή»
προσέγγιση του πελάτη. Η εμπειρία μας θα
φανεί πολύτιμη τόσο στον σχεδιασμό όσο
και στην υλοποίηση κάθε project σας, που
στόχο έχει να αναδείξει τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες αλλά και την φιλοσοφία σας, σε
ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο περιβάλλον.

05

COMPANY PROFILE

PR & Influence

ABOUT US

What We Do

Ναι, είστε μοναδικοί. Εσείς, το γνωρίζετε.
Εμείς, θα φροντίσουμε να το μάθουν και
όσοι δεν το ξέρουν! Η ομάδα μας θα χαράξει
για εσάς την πλέον κατάλληλη στρατηγική,
με σεβασμό σε όσα εκπροσωπείτε. Η εικόνα,
η ιστορία, το μέλλον σας χρειάζεται την
Αίγλη μας.
Ήρθε η στιγμή να γνωριστούμε καλύτερα…;
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ABOUT US

Milestone

2019

2020

Η ιδέα της Αίγλης γεννιέται σε ένα απαιτητικό
περιβάλλον, με προσοχή στη λεπτομέρεια

Οι κορυφαίες μας συνεργασίες εγκαινιάζονται, μεταξύ των
οποίων Euroins Insurance Group, Branch of Greece,
Zissimatos Management and Seminars, Tax Consultants
Α.Ε., Future Business School k.a.

2020
Η πανδημία του Covid-19 δεν σταματά την
ανδοική πορεία της επιχείρησης. Τα projects
διπλασιάζονται και το digital είναι πιο
αναγκαίο από ποτέ. Και εκεί, είμαστε
πρωταγωνιστές!

2021

Νέες συνεργασίες, masterclasses με τις
μεγαλύτερες ελληνικές και μη εταιρείες και το
μέλλον του έτους προδιαγράφεται "γεμάτο"!
We couldn't be more proud!
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Stay In Touch
Offices:5, Parmenidou str.15121, Pefki,
Athens Greece

info@aegle.com.gr
manager@aegle.com.gr

www.aegle.com.gr

