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Razem pracujemy od lat. Z sukcesami. Choć to nie słowa, a czyny mają być naszą 
wizytówką, tytułem wstępu, pozwalamy sobie w tak skromnej formie dokonać 
autorekomendacji. Obaj jesteśmy absolwentami uczelni wyższych, obaj swoją karierę 
zawodową rozpoczynaliśmy od dziennikarstwa, przechodząc potem długą i czasem 
krętą drogę przez kolejne szczeble medialnej kariery, aż zakotwiczyliśmy się we 
wspólnych działaniach, tworząc własną firmę. Hołdując idei „nie ma złych pomysłów, 
są tylko ich złe realizacje”, podejmujemy się każdego zlecenia, nie przekonując 
nikogo na siłę, że coś trzeba robić wedle odgórnie ustalonych schematów. 
Pomagamy, podpowiadamy, służymy wiedzą i doświadczeniem, ale nigdy nie 
narzucamy wbrew woli. Mamy w swoich szeregach – nie boimy się użyć tego epitetu 
– czołowych w swoich dziedzinach: grafików, fotografów, czy programistów. 
Nie wierzysz? Wypróbuj nas i sprawdź sam, czy ta laurka nie jest na wyrost. 
Telefon i spotkanie do niczego nie zobowiązują. Razem (z)robimy marketing!
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”Jest tylko jeden szef. Klient. 
On może zwolnić każdego w firmie, 

od prezesa w dół - po prostu wydając 
swoje pieniądze gdzie indziej.”

- Sam Walton -
 

2

3



W zależności od życzeń i potrzeb Klienta 
oferujemy indywidualnie skrojoną ofertę, 
zarówno w wąskim zakresie usług (wybrane, 
pojedyncze zlecenia) jak i kompleksowo (szereg 
powiązanych ze sobą działań).

Marketing musi być różnorodny i nieszablonowy, 
musi być prowadzony w zdecydowany sposób. 
Dlatego jako jedna z nielicznych firm na rynku 
oferujemy tak zróżnicowaną, kompleksową ofertę. 
Wszystkie nasze działania są ukierunkowane na 
zwiększenie sprzedaży. Wiemy, że aby zarabiać 
trzeba mieć jasno wyznaczony cel, a celem 
tym nie jest założenie firmy samo w sobie, tylko 
ukierunkowanie jej pod właściwego Klienta. 
Podstawą jest świadomość tego, z kim się konkuruje 
na rynku i jaki jest to rynek. Pomagamy obrać cele 
mierząc poziom i siłę konkurencji oraz dążąc do 
jej pokonania. Kluczem jest zrozumienie faktu, 
że marketing nie jest jednorazowym działaniem, 
a jeden ruch w kompleksowo opracowanej strategii 
nie da efektów. Muszą za nim podążyć kolejne, 
zróżnicowane i dostosowane do okoliczności.

Z drugiej strony oferujemy także działania doraźne, 
zawężone do wybranego elementu w naszej ofercie. 
Mogą to być pojedyncze usługi, jak film promocyjny, 
identyfikacja wizualna, czy sesja fotograficzna.
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„Nie martwi mnie ktoś, kto oferuje 
ceny o 5% niższe. Niepokoi mnie 
ktoś, kto może zaoferować lepsze 

doznania dla Klienta”. 
               – Jeff Bezos - 

54 54



Oferujemy praktycznie każdą formę produkcji video (patrz: ramka 
wyżej), kompleksowo realizując zlecone nam zadanie (pomysł, 
scenariusz, zdjęcia, montaż). Pracujemy na sprzęcie, pozwalającym 
podołać nawet najbardziej wymagającym projektom (dron, slidery, 
różne statywy, rigi). Czas realizacji danego video oraz jego wycena 
są ustalane indywidualnie, zależnie od charakteru produkcji. 
Podejmujemy się realizacji zarówno bardzo krótkich filmów (głównie 
przeznaczonych do wyświetlania jako reklamy TV lub na telebimach, 
wyświetlaczach led), jak i tych zaawansowanych czasowo 
(dokumenty, reportaże, filmy promocyjne).

Specjalizujemy się w kompleksowym tworzeniu 
materiałów poligraficznych: od projektu, przez wykonanie 
treści merytorycznych, po druk. Materiały te są jedną 
ze starszych i wciąż popularnych na rynku metod 
promocji, głównie dzięki atrakcyjnej formie graficznej. 
Ulotki czy plakaty są skuteczne w trafianiu bezpośrednio 
do odbiorcy, a odpowiednio zaprojektowany (pod 
konkretnego Klienta) folder czy broszura zawsze będzie 
bardziej efektowna i efektywna niż inne materiały 
promocyjne, mające podobne przeznaczenie. 
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„Idź w lewo,
 kiedy konkurencja 

idzie w prawo”.
     - Clyde Fessler -

„Video to najbardziej skondensowana 
forma marketingu, 
to jego przyszłość”.

 ;  KATALOGI 

 ;  BROSZURY 

 ;  FOLDERY 

 ;  GAZETKI PROMOCYJNE 

 ;  MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 ;  INFORMATORY 

 ;  PLAKATY I ULOTKI

 ;  FILMY PROMOCYJNE

 ;  SPOTY 

 ;  REPORTAŻE 

 ;  FILMY DOKUMENTALNE 

 ;  IMPREZY I EVENTY 

 ;  RELACJE 

 ;  TWORZENIE I PROWADZENIE
 KANAŁÓW YOUTUBE

 ;  ANIMACJE



8
MATERIAŁY 

PROMOCYJNE
Od prostych gadżetów (ma-
teriały biurowe, kubki, odzież, 
smycze), przez te większe 
i droższe (teczki, zestawy 
upominkowe, torby), aż po 
egzotyczne (termosy, elektroni-
ka, itp.) – bez cienia przesady 
możemy napisać, że w kate-
gorii materiałów promocyjnych 
zrealizujemy każde, nawet naj-
bardziej wymyślne zlecenia. 
Nie wiesz, jak zaimpo-
nować swoim Klientom, 
potrzebujesz czegoś 
wyjątkowego na pre-
zent dla pracowników, 
ciekawych gadżetów na 
prezentacje, szkolenia? 
Zadzwoń i zapytaj!
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„Z fanpage jest jak z potomkiem. 
Łatwo spłodzić, ale utrzymać i wychować
 na porządny twór udaje się nielicznym”.

 – Kamil Newczyński -
„Prowadzenie biznesu bez reklamy 

jest jak puszczanie oka do dziewczyny
 po ciemku. Nikt poza nami nie wie,

 co robimy”.
 – Henderson Stuart -

Marketing i profesjonalnie zarządzany biznes 
to rzeczy, które nie istnieją bez odpowiednio 
prowadzonych mediów społecznościowych. 
Zaistnienie w internecie to już nie tylko wrzucanie 
postów na facebooku, ale pełnoprawne kampanie 

reklamowe, sponsorowane wpisy, targeto-
wanie postów, interakcja z Klientem 

oraz współdziałanie wielu mediów 
społecznościowych na różnych 

płaszczyznach. Oferuje-
my pełną obsługę w tym 
zakresie, gwarantując 
profesjonalizm i osiągnięcie 
zamierzonych celów.

 ;  MATERIAŁY BIUROWE 

 ;  BRELOKI 

 ;  CERAMIKA 

 ;  GALANTERIA 

 ;  ODZIEŻ I DODATKI 

 ;  TORBY I PLECAKI 

 ;  ZESTAWY UPOMINKOWE

 ;  NA SPECJALNE OKAZJE 

 ;  FACEBOOK 

 ;  TWITTER 

 ;  PINTEREST 

 ;  INSTAGRAM 

 ;  SNAPCHAT 

 ;  LINKEDIN 

 ;  GOOGLE+
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10EVENTY

 ;  KONFERENCJE 

 ;  SZKOLENIA 

 ;  EVENTY PROMOCYJNE  
 I REKLAMOWE 

 ;  IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE 

 ;  IMPREZY SPORTOWE 

 ;  KONFERANSJERZY 

 ;  ANIMATORZY 

 ;  HOSTESSY

 ;  LEKTORZY

Tworzymy identyfikacje wizualne od podstaw, layouty 
wydawnictw, oryginalne reklamy i grafiki, do każdego 
projektu podchodząc indywidualnie i nie kopiując, 
a jedynie inspirując się pracami najlepszych. 
Projektujemy logotypy, reklamy na billboard, 
graficzne wizualizacje, podejmujemy  
się też rebrandingu marki. 
Możesz zdać się w 100% na 
naszą kreatywność i polecić 
nam wykonanie danej realizacji 
wg naszego pomysłu, ale 
z chęcią wysłuchamy też Twoich 
sugestii. Nie działamy „po swojemu”, 
jeśli tego sobie nie życzysz, przez 
co gwarantujemy oryginalność każdego 
zlecenia oraz spełnienie oczekiwań Klienta. 
Poza tym, że tworzymy nowe graficzne światy od 
podstaw, poprawiamy też po „fachowcach”.

Od konferencji, przez specjalne wydarzenia promocyjne, 
aż po imprezy okolicznościowe. Planujemy i organizujemy 
praktycznie każdy rodzaj eventu, zależnie od potrzeb, 

oczekiwań i wymagań Klienta. Mamy także do 
wyboru wielu konferansjerów, mogących 

prowadzić różne rodzaje wydarzeń, 
animatorów imprez czy hostessy. 

Taki „zestaw” w połączeniu 
ze starannie opracowanym 

scenariuszem 
eventu pozwala 
nam profesjonalnie 
zorganizować dane 
wydarzenie i spełnić 

oczekiwania Klienta.

 ;  GRAFIKA KREATYWNA

 ;  DESKTOP PUBLISHING 

 ;  IDENTYFIKACJA WIZUALNA

 ;  LOGOTYPY - KREACJA
 I REBRANDING 

 ;  RETUSZE 

 ;  FOTOMONTAŻE 

 ;  WIZUALIZACJE
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„Ludzie zapomną co powiedziałeś, 
zapomną co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną 

emocji jakimi ich obdarzyłeś”. 
- Maya Angelou -
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„80% sukcesu 
to umiejętność pokazania się”.  

- Woody Allen- 
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Tworzymy strony od podstaw, a także poprawiamy 
i optymalizujemy już istniejące. Te najprostsze, szablonowe, 
jak i te bardziej skomplikowane z obsługą sklepów 
internetowych czy zaawansowanymi skryptami wyszukiwań. 
Ponadto w ramach usługi możemy podjąć się prowadzenia 
Twojego serwisu/portalu, oferując kompatybilność działań 
z usługami w ramach social media (patrz: str. 9), jak i innymi 
usługami, które znajdziesz w naszej ofercie.

Nieważne, czy potrzebujesz sesji studyjnej, plenerowej, fotorelacji 
z imprezy, wydarzenia sportowego, czy kulturalnego. Nasz 
fotograf to człowiek, przed którym każdy rodzaj tej sztuki nie ma 
tajemnic. Jego prace pojawiały się w ogólnopolskich, a nawet 
zagranicznych mediach (np. magazyn Forbes), co dużo mówi 
o jego fachu. Przed podjęciem współpracy, dajemy oczywiście 
wgląd do naszego bogatego portfolio w tej kategorii, a jeśli 
uznasz, że nawet tak doświadczony specjalista to dla Ciebie za 
mało... kompletujemy cały ich zespół do obsługi większych zleceń.

„Internet jest najważniejszym wynalazkiem
 dla marketera od czasu powstania poczty. 

To najważniejsza część rewolucji CRM”.
- Frederick Newell -

 

 ;  POZYCJONOWANIE
 STRON W GOOGLE 

 ;  AKTUALIZOWANIE 
 LAYOUTÓW 

 ;  OPTYMALIZACJA
 SKRYPTÓW 

 ;  TWORZENIE I PROWADZENIE

 ;  SYSTEMY CMS

 ;  TWORZENIE WERSJI 
 RESPONSYWNYCH/MOBILNYCH 
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 ; BIZNESOWA I REFERENCYJNA

 ; SPORTOWA

 ; PRODUKTOWA

 ; ŚLUBNA

 ; REPORTAŻOWA/DOKUMENTACJA
 EVENTÓW

 ; ARANŻACJA SESJI STUDYJNYCH 
I PLENEROWYCH

 ; ARCHITEKTURA I WNĘTRZA

„Nie istnieją reguły 
opisujące dobrą fotografię, 
są tylko dobre fotografie”.

- Ansel Adams -
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 ;  WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI 

 ;  POLITYKA INFORMACYJNA

 ;  BIURO PRASOWE

 ;  MATERIAŁY MULTIMEDIALNE

 ;  OBSŁUGA TARGÓW I EVENTÓW

 ;  BUDOWANIE WIZERUNKU

 ;  REDAKCJA 

 ;  COPYWRITING 

 ;  TEKSTY REKLAMOWE

 ;  MAILING

 ;  KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA 
 I ZEWNĘTRZNA 

 ;  BLOG TEMATYCZNY 

 ;  OBSŁUGA STRON I PORTALI

 ;  ADMINISTRACJA 

 ;  KOREKTA

Głównym celem PR jest budowanie oraz 
utrzymywanie długotrwałych relacji 
z mediami, a co za tym idzie budowanie 
wizerunku firmy w świadomości 
odbiorców. Podejmujemy się prowadzenia 
profesjonalnego biura prasowego, dzięki któremu 
„wypuszczamy w świat” niezbędne informacje 
o działaniach, konkursach, akcjach społecznych 
firmy, czy przekazujemy materiały multimedialne. 

Budujemy PR wewnętrzny oraz 
zewnętrzny, nie tylko informując 

ale też ściśle współpracując 
z grupą partnerskich 

mediów, zapewniając 
Klientowi darmową 
promocję.

Bardzo duże doświadczenie w dziennikarstwie, 
a przede wszystkim elastyczność tematyczna pozwo-
liły nam zdobyć wprawę w wykonywaniu tego zawodu. 
Na zlecenie Klienta możemy zająć się napisaniem 
zwykłego tekstu reklamowego, wywiadu na potrze-

by publikacji prasowej, aż po kompleksową 
obsługę dziennikarską portalu, bloga 

tematycznego czy redakcję 
i korektę wydawnictwa. 

Content marketing 
jest niezbędny 
w budowaniu 
oraz pozycjo-
nowaniu marki 
firmy na rynku.

Wiesz co robi ten miś? 
On odpowiada żywotnym potrzebom 
całego społeczeństwa

„Tradycyjny marketing to mówienie 
ludziom, że jesteś gwiazdą rocka. 

Content marketing 
to pokazanie, że nią jesteś”. 

- Robert Rose - 

„Wszystkie przedsiębiorstwa kochają 
swoich Klientów, ale będzie to miłość 

nieodwzajemniona, jeśli nie będą 
z nimi rozmawiać i ich słuchać”.

- Frederick Newell -
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CIEBIE

FIRM 
Z CAŁEJ POLSKI
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DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI!


