


kim jesteśmy?
who we are

nasza historia / our story

We are an advertising agency.

Our company started its operations in 1997 and since then has 

delivered creative solutions to a wide group of customers. 

We provide complex service of companies and brands. We create 

innovative strategies and implement them using our know-how and 

long-term experience. We are in the business of broadly 

understood graphic design, digital and offset printing, production 

and assembly of adverts, photography and TV commercials, 

websites, mobile applications, modern IT technologies and 

publishing of books. We are skilled in combining competences 

of our specialists being experts in various fields.

M-STUDIO deals with both creation as well as production. Form, 

structure, colour, material, style, detail: our competences let us find 

the right composition in all creative aspects to make our project 

distinctive. M-STUDIO joins creativeness with business approach, 

analyses the needs and possibilities, delivers tailored solutions.

Jesteśmy agencją reklamową.

Nasza firma działalność rozpoczęła w 1997 roku i od tego czasu 

dostarcza kreatywne rozwiązania dla szerokiej grupy klientów. 

Zapewniamy kompleksową obsługę firm i marek. Tworzymy 

innowacyjne strategie i wdrażamy je wykorzystując naszą wiedzę 

i wieloletnie doświadczenie. Zajmujemy się szeroko pojętym 

projektowaniem graficznym, drukiem cyfrowym i offsetowym, 

produkcją i montażem reklam, fotografią i filmem reklamowym, 

stronami internetowymi, aplikacjami mobilnymi, nowoczesnymi 

technologiami informatycznymi oraz publikacją książek. Potrafimy 

umiejętnie połączyć kompetencje naszych specjalistów z różnych 

dziedzin.

M-STUDIO zajmuje się zarówno obszarem kreacji jak i produkcji. 

Forma, struktura, kolor, materiał, styl, detal: nasze kompetencje 

polegają na znalezieniu odpowiedniej kompozycji we wszystkich 

kreatywnych aspektach, aby wyróżnić projekt. M-STUDIO łączy 

kreatywność z podejściem biznesowym, analizuje potrzeby 

i możliwości, dostarcza rozwiązania skrojone na miarę.



Projekty

graficzne

Strony

internetowe

Usługi

wydawnicze

Produkty dla

turystyki

Fotografia

i filmy 

Prezentacje

multimedialne

Montaże

reklam

Druk cyfrowy
i offsetowy
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our services
nasze usługi

Graphic

design

Websites

Publishing

services

Products 

for tourism

Photography

and movies

Multimedia

presentations

Installing

advertisements

Digital print
and offset



kampania reklamowa
Krakowskiego Teatru Komedia

Przeprowadziliśmy kompleksową kampanię reklamową Krakowskiego Teatru 

Komedia. Działania skupiły się na wypromowaniu wydarzenia “Mazurski Rejs 

Komediowy 2016 i 2017, 2018”. Spektakle odbywały się w najlepszych hotelach 

na Mazurach: w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach, w Zamku w Rynie, w 

Hotelu St. Bruno w Giżycku,  w Hotelu Spa Mikołajki na Ptasiej Wyspie, w 

Hotelu PAN Wierzba, na Zamku w Ostródzie oraz na Statku Chopin. Odbyło 

się kilkadziesiąt spektakli teatralnych w ramach letniej edycji w ramach 

Mazurskiego Rejsu Komediowego.  Oprócz najważniejszych punktów czyli 

przedstawień teatralnych, odbyło się ponad 40 wydarzeń dodatkowych oraz 

spotkań z aktorami. Wydarzenia zgromadziły kilka tysięcy widzów.

Nasze działania obejmowały kompleksową obsługę promocyjną w tym między 

innymi: zaprojektowanie logotypu “Mazurskiego Rejsu Komediowego”, 

stworzenie strony internetowej Krakowskiego Teatru Komedia wraz z jej ciągłą 

aktualizacją oraz prowadzeniem strony na facebooku; opracowanie systemu 

sprzedaży biletów on-line oraz aplikacji Bileter służąca do weryfikacji biletów 

podczas wejścia na spektakl; projekty graficzne i druk plakatów, ulotek, roll-

upów, zaproszeń, biletów, bannerów; produkcja i dostawa gadżetów 

promocyjnych takich jak czapeczki, flagi, kubki, opracowanie graficzne 

i wydanie płyt audio CD z hymnem Mazurskiego Rejsu Komediowego.

nasze wybrane realizacje / our selected productions

advertising campaign

Krakow Theater of Comedy
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sesje zdjęciowe
dla Huty Szkła
„Wrześniak”

Piękne szkło, wymaga pięknej oprawy. Przyczyniliśmy 

się, aby produkty Huty Szkła Wrześniak nabrały 

odpowiedniego blasku! Styl, gust szklanych produktów 

i dobór odpowiednich parametrów technicznych 

fotografii w naszym studio, pozwolił na efekt 

„glamour”!

nasze wybrane realizacje / our selected productions

Photo sessions
for Glasswork
Wrześniak
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kompleksowa 
budowa wizerunku
Apart Hotel

nasze wybrane realizacje / our selected productions

Prezentujemy kolejny, wykonany przez naszą firmę 

kompleksowy projekt. Dla nowo powstałego 

fantastycznego hotelu na terenie starówki w centrum 

Tarnowa opracowaliśmy i wdrożyliśmy kompleksowy 

system wizualizacji graficznej i promocji.

Zakres prac był bardzo szeroki. Rozpoczęliśmy od 

opracowania logotypu, zamontowaliśmy 

oznakowanie zewnętrze w postaci kasetonów 

świetlnych, liter przestrzennych, tablic informacyjnych 

na zewnątrz oraz w środku obiektu. Następnie 

wykonaliśmy sesję zdjęciową, stworzyliśmy stronę 

internetową, wydrukowaliśmy kalendarze, wizytówki, 

papiery firmowe. Jeśli odwiedzasz Tarnów i szukasz 

noclegu, Zakątna Apart Hotel to świetny wybór!

Apart Hotel Branding



8/9



strony internetowe www

Nasze projekty są responsywne - dostosowane do 

wszelkich urządzeń mobilnych, z intuicyjną nawigacją 

oraz dobrym designem.

nasze wybrane realizacje / our selected productions

websites
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A P A R T H O T E L

T A R N Ó W



działalność wydawnicza

Przykłady wydanych przez nas książek. Zakres prac obejmował kompleksowe usługi od projektu graficznego 

okładek, przez stworzenie ilustracji po skład i druk.

nasze wybrane realizacje / our selected productions

Jej wysokość

Brzanka
Piotr Firlej

Gmina Szerzyny
na starej fotografii

Przewodnik turystyczny

zawierający wiele map,

rysunków oraz gotowych 

pomysłów na wycieczki.

Magia Tuchowa
Wiktor Chrzanowski

Tuchów ukazany 

poprzez pryzmat

najlepszej fotografii.

Album z zestawem ponad 

250 fotografii. Pozwala 

uchronić od zapomnienia 

ważne momenty z życia 

mieszkańców gminy 

Szerzyny.

Biedronka Aldonka
Agata Talaska

Cudaczne bajeczki
Agata Talaska

Pouczające, głębokie 

bajki dla dzieci

z dobrym humorem.

Tuchów
Dawniej i dzisiaj

Tuchów ukazany 

poprzez pryzmat

starej archiwalnej

fotografii, w kontekście

współczenego krajobrazu.

Zabawne, wesołe 

historie dla dzieci

z kolorowymi ilustracjami.

book publishing

Wokół Rezerwatu

Skamieniałe

Miasto
Przewodnik Turystyczny

Potęga pozorów
Izabella Gądek

Bajki

nie tylko dla

dorosłych
Jacek Ściborowicz

Autorska opowieść

o sztuce życia.

Publikacja z płytą CD,

wydany w 3 wersjach

językowych.

Autorski zbiór 

wierszy
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W prestiżowej lokalizacji w mieście Helsingborg w Szwecji, 

wykonaliśmy elementy wystroju wnętrz oraz reklamę 

zewnętrzną indyjskiej restauracji Curry Nam Nam. Zakres 

wykonanych przez naszą firmę prac obejmował produkcję 

i montaż kasetonów podświetlanych, podświetlane bary 

z drukowaną grafiką, stylowe tapety ozdobne, wydruki 

zdjęć i ich oprawa w ramki, konstrukcje półek w stylu 

loft z wbudowanym przestrzennym logo.

reklama i wystrój wnętrz 
restauracji w Szwecji
advertising and decoration of restaurant in Sweden

nasze wybrane realizacje / our selected productions
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W ramach projektu „Ochrona podkowca małego 

i innych gatunków nietoperzy w południowej 

Polsce (PODKOWIEC+)” Polskie Towarzystwo 

Przyjaciół Przyrody „pro Natura” powierzyło nam 

zaprojektowanie, wykonanie i montaż terenowy 

tablic pamiątkowych. Cztery z tych tablic zostało 

wykonane w formie wolnostojącej, drewnianej a 

cztery w formie naściennych tablic z bezbarwnego 

poliwęglanu montowane na ścianach.  Centralnym 

elementem każdej tablicy są oryginalnie ilustracje 

wykonane przez Bożenę Wojtanowską, 

przedstawiające obiekty zamieszkiwane przez 

nietoperze widziane z lotu ptaka.

tablice pamiątkowe
z ilustracjami 

nasze wybrane realizacje / our selected productions
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Katowice Kraków
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Jelenia�Góra

Zakopane

Bielsko-Biała

Kłodzko

commemorative plaques
with illustrations
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Rys. Bożena Wojtanowska



aplikacja mobilna

Aplikacja „Śladami Powstańczego Żoliborza” na urządzenia mobilne, 

w formie audioprzewodnika wykorzystujący mapy google i GPS do 

spaceru po powstańczym Żoliborzu. Prezentuje interesującą 

opowieść o miejscach, ludziach i wydarzeniach, które miały miejsce 

na terenie Żoliborza latem 1944 r. Zakres prac obejmował 

opracowanie logo, nagrania lektorskie, zbieranie śladów GPS do 

wyznaczenia trasy, film promocyjny oraz całą część programistyczną.

nasze wybrane realizacje / our selected productions

mobile application
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branding dla restauracji 
Avangarda

nasze wybrane realizacje / our selected productions

Avangarda Restaurant Branding

Kompleksowa budowa wizerunku restauracji Awangarda Warszawa w tym:

projekt logo restauracji, karty menu, wizytówki, rollupy, banery, strona www, 

spot reklamowy, elementy wystroju wnętrza, logo przestrzenne na ścianie, 

wydruki na płótnie i oprawa obrazów, tabliczki z liter przestrzennych z 

nazwami sal, oznakowanie restauracji, wielkoformatowy kaseton 

podświetlany, szyld, gablota podświetlana, tabliczki informacyjne.
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promocja gminy Tuchów

Projekt i wykonanie kompleksowych materiałów promocyjnych Gminy Tuchów. Prace 

obejmowały między innymi stworzeniu katalogu „Tuchów - jeszcze go nie znasz?”, 

infomapy z terenu gminy „Tuchów - zawsze po drodze” oraz pocztówek promujących 

najpiękniejsze i charakterystyczne miejsca okolic Tuchowa.

nasze wybrane realizacje / our selected productions

promotion - Tuchów
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oznakowanie punktu turystycznego 
Źródlany Szlak

Wykonujemy oznaczenia punktów turystycznych w postaci tablic 

informacyjnych, panoram na wieżach widokowych, strzałek kierunkowych 

itp. Tu prezentujemy jedną z takich realizacji w Gromniku w ramach której 

wykonaliśmy przestrzenne witacze nawiązujące do logo Źródlanego 

Szlaku. Opracowana została również przez nasz zespół mapa głównych 

punktów turystycznych znajdujących się na projektowanym szlaku. Mapa 

dostępna jest dla turystów w formie stołu z łatwym dostępem do treści 

nawet dla najmłodszych turystów.

nasze wybrane realizacje / our selected productions

signage for tourist area Źrodlany Szlak
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folie dekoracyjne - siedziba Geberit

Polska siedziba firmy GEBERIT w Warszawie zyskała nowe oblicze. Nowoczesne i funkcjonalne 

przeszklenia wnętrz przy naszej pomocy zostały ubogacone w graficzne formy. Dziesiątki godzin 

naszej pracy, wycinania i naklejania folii, a efektem jest ponad 400 metrów kwadratowych 

oklejonych przez nas szklanych elementów wnętrz. Pozwalają one doświetlić pomieszczenia 

światłem  dzienny  a  zarazem  zapewniają  prywatność. 

nasze wybrane realizacje / our selected productions

decorative foils - Geberit headquarters
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M-STUDIO Mirosław Dryla
NIP: PL 8731205175

Biuro / Office
ul. Jaracza 9/1
33-100 Tarnów
tel. +48 601868412

www.agencjamstudio.pl
facebook.com/AgencjaMSTUDIO/


