	
  
Gereglementeerde informatie

Emakina Group: een nieuwe stap voorwaarts in
institutionele communicatie
BRUSSEL, 28 OKTOBER 2009 (EMBARGO - 18h00) – Emakina Group (Alternext Brussel:
ALEMK) heeft, via dochteronderneming Emakina België, een nieuw EC raamakkoordcontract
toegewezen gekregen met een waarde van 15 miljoen €.
Emakina België SA heeft in partnerschap met Eyecone (België) en VCA (België) een nieuw EC
raamakkoordcontract toegewezen gekregen op het vlak van audiovisuele dienstverlening en
mediatraining.
Deze raamovereenkomst is toegewezen door het Directoraat-generaal Gezondheid en
consumentenbescherming van de Europese Commissie. Emakina behaalde de eerste plaats in de
aanbestedingsprocedure volgens het cascadesysteem.
De overeenkomst is toegewezen voor een periode van twee jaar en de contractduur kan tot vier jaar
worden verlengd. Het totale budget voor deze overeenkomst vertegenwoordigt een waarde van 15
miljoen €. Maar door de ondertekening van het akkoord verplicht de Commissie zich niet om het
volledig bedrag van dit budget toe te wijzen.
Het consortium heeft het contract binnengehaald voor 'Lot 3 – Audiovisuele dienstverlening en media
training” en zal instaan voor dienstenverleningen als:
•
•
•
•
•
•

Strategie
Media relations
Media coverage
Rapporten, Video News Releases (VNRs), documentaires, TV-reclame, animatiefilms
Impact evaluation
Media training

Door dit project verstevigt Emakina haar positie als belangrijk dienstverlener voor de Europese
Instellingen en zal haar bewezen ervaring op het vlak van digitale communicatie en multimediale
dienstverlening nog vergroten.
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Over Emakina
Emakina is een Europees netwerk van interactieve bureaus die hun klanten helpen met de integratie van het Internet in het
geheel van hun activiteiten. Emakina Group is samengesteld uit de bureaus Emakina.EU (Brussel), Emakina/ Media (Brussel),
Design is Dead (Antwerpen), The Reference (Gent), Emakina.NL (Rotterdam) en groupeReflect (Paris en Limoges). De groep
Emakina heeft een waaier van diensten ontwikkeld rond zijn vier kernactiviteiten: adviesverlening, interactieve marketing,
informatieve websites en transactionele e-commercesites. Met een sterk team van meer zowat 300 medewerkers is Emakina
het grootste interactieve bureau in België. Emakina Group staat sinds 7 juli 2006 genoteerd op Alternext van Euronext Brussel
(mnemo : ALEMK).

VRIJE VERTALING

