


Co możemy 
zaproponować?




Wiesz, jak stworzyć kreacje,  

które zapadają w pamięć? 



Nie musisz, bo mamy kilkunastoletnie 

doświadczenie w szeroko pojętym 

designie i chętnie Cię w tym wyręczymy.  

Zawsze zaczynamy od solidnych 

fundamentów - tworzymy 

niepowtarzalny branding inwestycji  

i dbamy o aspekt wizualny materiałów 

niezbędnych do jej promocji w każdym 

kanale komunikacji. 

 branding

 podstawowe materiały promocyjne 

 tworzenie kanałów komunikacji  

i promocji

 tworzenie stron internetowych

Dotychczasowe kampanie marketingowe 

nie przyniosły zamierzonego efektu? 



Możemy sprawdzić, z jakiego powodu. 

Przeanalizujemy zachowania Twojej grupy 

docelowej i zdobędziemy nowych klientów 

dzięki kompleksowym i dobrze 

dopasowanym przekazom w kampaniach 

reklamowych, które posłużą jako solidne 

rusztowanie dla przyszłych działań. 

 audyt komunikacji i promocji 

 tworzenie materiałów do kampanii 

 zarządzanie kampaniami 

 e-mail marketing 

 marketing automation 

 analityka

Chcesz śledzić klienta na każdym kroku 

jego ścieżki zakupowej? 


Interesuje Cię, ile kosztuje umówienie 

spotkania, a ile podpisanie umowy? 



Skuteczna sprzedaż wymaga dobrego 

przygotowania i strategii. Zbudujemy bazę 

danych, skupimy się na optymalizacji 

Twoich procesów i przeanalizujemy 

zachowania Twoich klientów. 


 doradztwo 

 strategia komunikacji 

 analiza baz danych 

 budowanie baz danych 

 marketing automation 

 e-mail marketing 

 analityka

grafika marketing analityka



Przykładowe kreacje 



Chroma drukarnia
grafika/ copywriting/ druk/  

e-mail marketing



Chroma drukarnia
design / copywriting/ print/  

e-mail marketing



Storia Osiedle
branding/ claim/ naminig/



Casinos Poland
marketing/ grafika/ druk/



NovDom
key visual/ naming/ outdoor 

marketing/ ads/



Zimowy Domek
grafika/  druk/ web/ e-mail 

marketing/



key visual/ naming/ kampania 

outdoor/

Osiedle Wolala



M i e s z k a j  n a  W o l i



Zielove
branding/ web/ social media/ 



Slow
grafika/ web/ druk/ outdoor/



Osiedle Aurora
key visual/ naming/outdoor 

marketing/ ads/



Jeśli szukasz agencji realizującej Twoje cele biznesowe, 

a nie wyłącznie dysponującej Twoim budżetem,

to prawdopodobnie będziemy mieli okazję jeszcze wielokrotnie 
porozmawiać. Do usłyszenia!


Dziękujemy!

Łukasz Jaronik  

793 125 986       lukasz@brandmaster.pltel: mail:
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