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Tworzymy nowoczesne strony internetowe i sklepy online. Nad każdą realizacją 
pracuje grupa osób specjalizująca się w danej dziedzinie marketingu. Naszym celem 
jest zbudowanie takiego narzędzia, które przyniesie korzyści i docelowo osiągnie sukces.

• strona responsywna, dostosowana do telefonu, tabletu i komputera
• indywidualny projekt graficzny
• łatwy panel systemu zarządzania
• podpięcie płatności i kuriera
• integracja z systemem księgowo magazynowym
• newsletter i systemy wyprzedażowe



Przygotujemy i przeprowadzimy kampanie reklamowe z wykorzystaniem Social
Media. Według najnowszych badan reklama w Internecie ma w tej chwili
największy zasięg. Dzięki naszym działaniom reklama dotrze do określonej grupy
Twoich potencjalnych klientów. Odpowiednio przygotowana strategia marketingowa 
pozwoli zwiększyć nasza sprzedaż i zbudować wizerunek.

• Kampanie reklamowe Facebook i Instagram
• Konfiguracja konta
• Posty 3D
• treści do posta
• Filmy
• Organizacja Konkursów
• Interakcja z klientem



Twoja strona internetowa jest niewidoczna w Internecie? Nasza praca polega na
analizie i dobraniu odpowiednich słów kluczowych w celu osiągnięcia lepszych wyników
wyszukiwania. Wykorzystujemy sprawdzone metody pozycjonowania wykazujące
największa skuteczność.

• analiza słów kluczowych danej branży
• atrakcyjna oferta abonamentowa
• pełna opieka w trakcie trwania pracy
• co miesięczny raport z przeprowadzonych prac i wyników

SEO Pozycjonowanie 
+ Google ADS



Nasz zespół graficzny zaprojektuje logo, do którego otrzymujecie państwo pełne
prawa autorskie. Plik przekazujemy w wersji wektorowej zapisany w odpowiednim
programie do użycia w druku, social media i znakowania. Dodatkowo stworzymy
standaryzacje logotypu poprzez jego opis budowy i przykłady zastosowania. Nasza
księga znaku zawiera min.

• opis znaczenia logo i jego budowy
• kolorystyka
• pole ochronne
• wariaty , wersje mono i achromatyczne
• zestawy znaków czcionki i pisma
• przykłady nieprawidłowego użycia
• wykonanie gadżetów
• wizytówki
• materiały do social media



Nasze projekty graficzne wykonywane są od momentu ich powstania, aż po
produkt końcowy. Dział druku to najbardziej dynamicznie rozwijająca się forma reklamy
na świecie. Drukujemy na różnego rodzaju papierze w wybranej przez klienta 
gramaturze.

• druk cyfrowy i offsetowy
• usługi introligatorskie
• szybka realizacja druku
• dostawa w wybrane miejsce w Polsce
• Lakier UV punktowy



Organizujesz konferencje lub planujesz wystawić się na targach? Nie wiesz jaki 
gadżet będzie najbardziej odpowiedni na Twoją imprezę? W naszej ofercie znajdziesz 
bardzo duży wybór gadżetów z indywidualnym nadrukiem Twojej firmy.



Reklama zewnętrzna tworzona jest z wykorzystaniem najnowszych możliwości
druku wielkoformatowego. Dobieramy odpowiednie rodzaje materiałów pod
powierzchnie reklamowe. Bogate doświadczenie i rozwinięty park maszynowy pozwala 
nam na stworzenie różnych rozwiązań takich jak:

• tablice PCV, dibond, blacha
• litery 3D
• kasetony LED
• Pylon



Reklama w postaci oklejenia samochodu staje się coraz bardziej atrakcyjna 
i skuteczna. Grupa naszych montażystów oklei Twoje auto wykorzystując najlepszej 
jakości folię z laminatem. Zadzwoń i dowiedz się więcej.

• wykonanie najwyższej jakości folii
• gwarancja
• laminat ochronny przeciwko działaniom warunków atmosferycznych
• montaż w odpowiedniej temperaturze
• projekt Twojego samochodu



Identyfikacja graficzna Twojej firmy to podstawa marketingu. Zespół naszych 
projektantów pracuje nad reklamą, tworząc kreatywne rozwiązania graficzne.
Każda propozycja przedstawiona jest w kilku wariantach z możliwością poprawek.

• doświadczenie grafików
• przeniesienie praw autorskich
• projekty z możliwością poprawek
• przygotowanie do druku
• lifting projektu



Tworzymy reklamy z wykorzystaniem druku solwentowego.
Zapewniamy odpowiednią jakość druku i gwarancję. Montażyści dojadą na miejsce 
wykonując oględziny oraz prace związane z zawieszeniem reklamy i jej demontażem.

• banery
• roll-up
• bilbordy
• ścianki reklamowe
• flagi reklamowe
• oklejanie okien
• folia OWV

Wydruki wielkoformatowe



Dzięki współpracy z hurtowniami szyjącymi ubrania dla najlepszych firm świata, 
mamy możliwość stworzenia kolekcji odzieży ze znakowaniem loga firmy.
• czapki z daszkiem
• koszulki T-shir i Polo
• polary
• kurtki i softshele
• znakowanie odzieży

11.Odzież

Współpracujemy z:



Kompleksowo zorganizujemy dla Państwa imprezę okolicznościową.
Współpracujemy z wieloma Urzędami Gmin i Miast. Zadbamy o miejsca noclegowe, 
dodatkowe atrakcje i wszystkie niezbędne pozwolenia.
Jeśli planujecie jubileusz XX- lecia firmy możecie liczyć na nasze wsparcie w zakresie

• hostessy
• oprawa muzyczna i świetlna
• namioty reklamowe
• fotorelacja z imprezy + Video
• konferansjer
• Fotobudka
• Wata cukrowa / Popcorn
• Koncerty
• Catering

12.Eventy Reklamowe



14Inne
Słodycze  
Posiadamy w ofercie"krówki" z indywidualną etykietą. Cukierki produkowane  są 
w najlepszej mleczarni na terenie województwa świętokrzyskiego. Minimalne 
zamówienie to 5 kg.

Torby papierowe  
Wykonujemy torby papierowe ze znakowaniem logo firmy.
Sznurek skręcany, usztywniona podstawa. Rożne wymiary i możliwość laminowania.

Puchary i trofea  
• narody biznesowe
• puchary sportowe i tematyczne
• medale
• znakowanie
• statuetki
• dyplomy
• podziękowania
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