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Branding
Silny brand jest rekomendowany innym i buduje lojalność.
Z czym kojarzy się lub powinien kojarzyć się Twój brand?
Dobra nazwa marki, claim (slogan towarzyszący) i dobrze zaprojektowane
logo nieustannie towarzyszą Twojej marce w trakcie rozwoju.
Z dobrze zbudowanym systemem identyfikacji wizualnej, wyznaczającym
kierunek, działania reklamowe takie jak oferty, reklamy, wizytówki, teczki itp.
tworzone z czasem są spójne i skuteczne.
Zobacz jak dobry branding przekłada się na zysk.
Bądź wyrazisty, zapamiętywalny, ciekawy - w przemyślany sposób.
Z kartą znaku lub kompletną księgą znaku - zależnie od budżetu, możesz
łatwo budować wizerunek z czasem. Mając komplet materiałów i logo
przygotowywanie materiałów reklamowych będzie łatwiejsze, a przede
wszystkim będzie wyglądało spójnie i profesjonalnie.
Mamy duże doświadczenie w tworzeniu wizerunków firm i chętnie
pomożemy w stworzeniu wizerunku Twojej firmy lub jego ulepszeniu.
Branding to nie tylko ładne logo i obrazki - to cały proces analizy firmy,
konkurencji, wszystkiego co sobą reprezentuje i chce reprezentować w
przyszłości i zastosowanie tej wiedzy do stworzenia znaku i identyfikacji
wizualnej, które będą skuteczne i ponadczasowe.

Sklepy internetowe
Prawie każdy sklep można przenieść do Internetu co może zupełnie zmienić
sposób funkcjonowania firmy. Sprzedaż online jest tańsza niż sprzedaż
stacjonarna w sklepie, może też dać dodatkowe możliwości takie jak
szczegółowe statystyki czy mierzalne kampanie reklamowe.
Tak jak w sklepie dba się o wygląd, architekturę wnętrza i prezentację
produktów tak w sklepie online skupiamy się na dopracowaniu opisu oraz
zdjęć produktów by umożliwić ludziom zapoznanie się z nimi na telefonie,
tablecie czy komputerze.
Niezależnie od wybrania rodzaju silnika kluczowy jest wygląd sklepu,
produktów oraz łatwość dokonywania zakupów.
Dobrej jakości zdjęcia produktowe, wygląd doskonale pasujący do brandu
oraz dobry opis ułatwią sprzedawanie z atrakcyjniejszymi marżami.
Dodatkowe kanały komunikacji takie jak blog, wideo produktowe/
recenzujące, wzmianki w mediach społecznościowych pozwalają skupiać
ruch z różnych źródeł na stronie zakupowej.
Idealnym dopełnieniem sklepu online jest strona ofertowa, gdzie możemy
lepiej zaprezentować produkty, dodać więcej tekstu i lepiej zoptymalizować
pod pozycjonowanie, ale też mamy większą swobodę w wyglądzie.
Chętnie wykonamy dla Ciebie wycenę i doradzimy jak sprzedawać online.

Strony WWW
Chcesz porządnie wykonanej, pięknej i szybko działającej strony WWW?
Mamy dla Ciebie ofertę doskonale skrojoną na Twoje potrzeby!
Niezależnie czy potrzebujesz pięknej strony internetowej z portfolio, bazą
plików, katalogów do pobrania, czy też rozbudowanej oferty wykonamy dla
Ciebie stronę WWW kompleksowo.
Nie korzystamy z szablonów, darmowych silników CMS bardzo podatnych
na ataki (np Wordpress), a z własnego autorskiego systemu do łatwej
i szybkiej edycji treści na stronie.
Mało kto oferuje tak indywidualne podejście do tematu stron WWW.
Nasz proces, wypracowany przez lata, działa tak:
•
•
•
•
•
•
•

całkowicie indywidualny projekt strony WWW
nieograniczona ilość stron i podstron
intuicyjne zaplecze do edycji strony o dowolnej porze
responsywność - strona wygląda dobrze niezależnie od wielkości ekranu
pełna kontrola i własność - możesz stronę przenieść w dowolne miejsce
- Twoja treść jest Twoją własnością (w przeciwieństwie np. do wix.com
i tym podobnych)
autorski CMS - nic nie jest niezniszczalne, ale trzymanie się rozwiązań
niestandardowych zwiększa bezpieczeństwo samo w sobie (nieoceniona
wartość!)
audyt SEO i szybkości przed uruchomieniem strony - optymalizacja
obrazów, przegląd treści, test szybkości i potencjału pozycjonowania by
strona była gotowa na swój debiut

Druk
Stawiamy przede wszystkim na atrakcyjny projekt graficzny na światowym
poziomie oraz realizację wysokiej jakości w formie druku lub w mediach
cyfrowych.
Reklama to wiele możliwości. Reklama fizyczna może dla jednej firmy
z powodzeniem ograniczyć się do podstawowych narzędzi jak wizytówki,
teczki ofertowe i broszury, a dla innej firmy dodatkowo lub zamiennie może
obejmować ulotki, reklamę banerową czy oklejenie pojazdów firmowych.
Ważny jest odpowiedni dobór narzędzi reklamowych zarówno do branży jak
i do budżetu - np w procesie brandingu.
Reklama funkcjonuje również w przestrzeni cyfrowej - lokalnie w formie
ekranów z reklamą animowaną, prezentacji multimedialnych ale jest to też
cała ogromna przestrzeń Internetu wypełniona możliwościami docierania do
użytkowników social media i wyszukiwarek.
Mamy kilkanaście lat doświadczenia w robieniu reklamy zarówno
drukowanej jak i internetowej. Stawiamy na dobre projekty - to podstawa
skutecznej reklamy zapadającej pozytywnie w pamięci klientów.
Projektujemy:
Wizytówki
Ulotki
Broszury
Plakaty
Teczki ofertowe

Banery reklamowe
Szyldy, tablice reklamowe
i informacyjne
Kasetony, semafory i totemy również świetlne

Billboardy, siatki mesh
na budynkach
Reklamy nietypowe
Projektowanie opakowań
Gadżety reklamowe

Zapraszamy do współpracy!
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