
News Outdoor România, aflată printre primele trei companii de profil în piața de outdoor din România, 
GETICAOOH, începând cu data de 01 ianuarie 2013.
a făcut parte din News Outdoor Group, divizia de OOH media a gigantului News Corporation.

News Outdoor România (GETICAOOH) deține 
companiile lider în calitate pe piața furnizorilor de spa
14001 şi este de asemenea membru fondator al Asocia
Compania News Outdoor România (GETICA
pionierii publicității stradale. News Outdoor Rom
oferind acoperire națională în peste 15 ora
pe drumurile naționale. Compania News Outdoor Rom
România care în 2010 a lansat o platformă on
timp real.

Noul nume, GETICA OOH, vine împreun

Noua identitate vizuală GeticaOOH, p
internațională de peste un deceniu a companiei, dar aduce 
rădăcini în originile şi tradițiile româ
imaginea companiei în cei peste zece
din noul logo.

În continuare se păstrează aceeaşi echip
asemenea, toate celelalte elemente care au adus prestigiu
trei companii de outdoor din România rămân neschimbate.

Începând din ianuarie 2013, va fi în func
adresă, numerele de telefon fiind identice.

Conform datelor disponibile BRAT, ajustate cu estim
outdoor în România a ajuns la o valoare net
uşoară scădere față de anul precedent. Potrivit actualelor semnale pentru anul 2013 pia
anunță într-o uşoară creştere, între 3
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