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nasze wybrane realizacje / our selected productions

kim jesteśmy?
who we are?

Jesteśmy agencją reklamową.

We are an advertising agency.

Od ponad 20 lat dostarczamy kreatywne rozwiązania w zakresie promocji i kreowania wizerunku 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.

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.

Nasza wizja: dzięki kreatywności i doświadczeniu w produkcji
materiałów promocyjnych być agencją, postrzeganą jako bezcenna dla sukcesu biznesowego naszych klientów.
Nasza misja: stać się niezbędną pomocą dla naszych klientów,
dostarczając im zróżnicowane produkty i usługi, które pomogą
im osiągnąć ich aspiracje, cele marketingowe i strategiczne cele
komunikacyjne.

Our vision: thanks to creativity and experience in the production
of promotional materials, to be an agency perceived as priceless
for the business success of our clients.
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Our mission: to become an indispensable aid to our customers
by providing them with a variety of products and services to
help them achieve their aspirations, marketing goals and strategic communication goals.
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Kompleksowa kreacja
marki HQ GLASS
Comprehensive creation HQ GLASS brand
Otrzymaliśmy zadanie kompleksowego opracowania materiałów dla innowa-cyjnego produktu w branży architektonicznej, jakim jest inteligentna szyba
grzewcza HQ GLASS. Szyba ta wygląda jak zwykła szyba o pełnej przejrzystości
a równo-cześnie jest grzejnikiem zastępującym tradycyjny system grzewczy!
Prace rozpoczęliśmy od opracowania logo HQ GLASS, następnie wykonaliśmy
sesję zdjęciową produktu, nagraliśmy filmy z obsługi sterownika oraz wykonaliśmy kadry z użyciem kamery termowizyjnej.
Efektem naszej pracy było stworzenie: logotypu i layoutów graficznych, schematów przekroju produktów, filmu promocyjnego w wersji polskiej i angielskiej,
prezentacji PowerPoint i katalogów produktowych.
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Księga znaku eno velo
Brand book eno velo

Opracowaliśmy logotyp i wykonaliśmy kompleksową księgę znaku eno velo,
marki promującej nowy szlak w Małopolsce. Eno velo to połączenia szlaku enologicznego, winiarskiego jak i rowerowego - VELO. Szlak powstał dla amatorów
jazdy rowerowej oraz dobrego wina - te dwie pasje można doskonale połączyć
wybierając się na wycieczkę za miasto rowerem, przy okazji zwiedzić winnice
które bardzo prężnie rozwijają się w Małopolsce.
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Kompleksowa
budowa wizerunku
Zakątna Apart Hotel
Comprehensive image building Zakątna Apart Hotel
Prezentujemy kolejny, wykonany przez naszą firmę kompleksowy projekt.
Dla nowo powstałego fantastycznego apart 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!
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Filmy korporacyjne
Corporate Videos
Produkcja filmów reklamowych to nasza pasja. Zajmujemy się filmami
korporacyjnymi, animacjami reklamowymi itp. Wspólnie wybierzemy
najlepszą formę, dostosowaną do grup odbiorców – B2B czy B2C. Nad
efektywną i sprawną produkcją filmów reklamowych czuwa zespół
specjalistów, to oni zapewnią atrakcyjny wygląd animacjom czy spotom
promocyjnym. Tworzymy kreatywne filmy biznesowe, promocyjne oraz
wizerunkowe, filmy i spoty reklamowe.
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Kompleksowy zestaw działań
promujących drukarnię
Asterias

A comprehensive set of activities promoting
the Asterias printing house

Dla jednej z wiodących firm produkujących drukowane opakowania
wykonaliśmy kompleksowy zestaw działań promocyjnych. Począwszy od sesji zdjęciowej prezentującej firmę i technologie jakimi się
specjalizuje, przez zaprojektowania i wykonania strony internetowej
www.asterias.pl w wersji polskiej i angielskiej, do wykonania oznakowania firmy na zewnątrz.
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Kasetony podświetlane
i otoki wiat
przystankowych
Bus stop: rim and light boxes

Wiata przystankowa to niezbędny element większości przystanków autobusowych. Mieliśmy możliwość wykonania kasetonów podświetlanych z nazwą
przystanków
i zabudowy wiaty, w charakterystycznym pomarańczowym kolorze. Nie były to
zwykłe przystanki. Nowe wiaty oferowane przez firmę ML System umożliwiają
wyposażenie przystanku w sprzęt pozwalający na samodzielną i autonomiczną
produkcję prądu elektrycznego dzięki zamontowanych w dachu modułom
fotowoltaicznym oraz uruchomienie innych praktycznych opcji. Wiata posiada
funkcję ogrzewania w zimę oraz chłodzenia w lecie, oświetlenia w nocy a nawet
najnowsze modele wyposażone są w wyświetlacze zmiennej treści zintegrowane ze szklanymi ścianami.

14/ 15

nasze wybrane realizacje / our selected productions

Oznakowanie firmowe
FLOK
Company branding FLOK

Mieliśmy przyjemność wykonać oznakowanie firmy FLOK. Wykonaliśmy
przestrzenne litery podświetlane na budynek siedziby firmy oraz zaprojektowaliśmy i zrealizowaliśmy oznakowanie samochodów firmowych.
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Opracowanie koncepcji graficznej
i produkcja materiałów promocyjnych
„RODZICEM SIĘ STAJESZ”
Graphic concept and production of promotional
materials „YOU BECOME A PAREN
Wykonaliśmy materiały promocyjne dla Fundacji „Rodzicem się stajesz.”
Współpracę zaczęliśmy od projektu logotypu, następnie zaprojektowaliśmy i
wydrukowaliśmy wizytówki, ulotki, papier firmowy, karty motywacyjne, plakaty.
Zajęliśmy sie równiez promocja on-line poprzez wykonanie strony www.rodzicemsiestajesz.pl Okleiliśmy równiez samochód wyznaczoną linią graficzną.
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Publikacje książkowe
gminy Szerzyny
Book publications Szerzyny commune
Mieliśmy przyjemność wykonać projekty, skład i druk publikacji „Gmina Szerzyny na starej fotografii”, „Gmina Szerzyny w obiektywie” oraz „Niepowtarzalność
i urokliwość miejsc w gminie Szerzyny”. Publikacje te promują piękno i urokliwość gminy Szerzyny.
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Działania promocyjne
Krakowskiego Teatru Komedia
Promotional activities Krakow’s Komedia Theater

Krakowski Teatr Komedia - teatr do zadań specjalnych.
Kakowski Teatr Komedia gra w wielu różnych miejscach. Jest to jeden z wyróżników tego
teatru. Jako pierwszy teatr w Polsce został doceniony i odznaczony statuetką Teraz Polska,
właśnie za niecodzienne podejście do produktu, jakim są wystawiane w nietypowych miejscach spektakle.
Zamki i pałace w całej Polsce, Kasprowy Wierch i plaża w Sopocie, mazurskie jeziora i Tamiza w Londynie, Castel Gandolfo we Włoszech i Zürich w Szwajcarii, Wilno na Litwie i Bar
na Ukrainie a nawet pod ziemią w Kopalnia Soli Wieliczka. To miejsca gdzie wystawiane
były sztuki.
Nasze działania przy promocji tych wydarzeń obejmowały kompleksową obsługę promocyjną w tym między innymi: stworzenie strony internetowej Krakowskiego Teatru Komedia wraz z jej ciągłą aktualizacją oraz opracowanie materiałów graficznych na facebooka;
projekty logo imprez towarzyszących m.in. „Morski Festiwal Komediowy”, “Mazurski Rejs
Komediowy”, 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, wydanie płyt audio CD z hymnem Mazurskiego
Rejsu Komediowego.
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Sesje zdjęciowe
dla Huty Szkła
„Wrześniak”
Photo sessions for Glasswork 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”!
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reklama i wystrój wnętrz
restauracji w Szwecji
advertising and decoration of restaurants in Sweden

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.
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Strony internetowe www
websites

Nasze projekty stron internetowych są responsywne - dostosowane do wszelkich urządzeń mobilnych, z intuicyjną nawigacją oraz dobrym designem.
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Działalność wydawnicza
book publishing

Przykłady wydanych przez nas książek. Zakres prac obejmował kompleksowe usługi od projektu graficznego okładek, przez stworzenie ilustracji po skład i druk.

Jej wysokość
Brzanka

Biedronka Aldonka

Przewodnik turystyczny
zawierający wiele map,
rysunków oraz gotowych
pomysłów na wycieczki.

Pouczające, głębokie
bajki dla dzieci
z dobrym humorem.

Potęga pozorów

Magia Tuchowa

Tuchów

Autorska opowieść
o sztuce życia.

Tuchów ukazany
poprzez pryzmat
najlepszej fotografii.

Tuchów ukazany
poprzez pryzmat
starej archiwalnej
fotografii, w kontekście
współczenego krajobrazu.

Bajki
nie tylko dla
dorosłych

Gmina Szerzyny

Cudaczne bajeczki

Album z zestawem ponad
250 fotografii. Pozwala
uchronić od zapomnienia
ważne momenty z życia
mieszkańców gminy
Szerzyny.

Zabawne, wesołe
historie dla dzieci
z kolorowymi ilustracjami.

Wokół Rezerwatu
Skamieniałe
Miasto
Przewodnik Turystyczny
Publikacja z płytą CD,
wydana w 3 wersjach
językowych.

Izabella Gądek

Jacek Ściborowicz
Autorski zbiór
wierszy

Agata Talaska

Piotr Firlej

Wiktor Chrzanowski

na starej fotografii

Dawniej i dzisiaj

Agata Talaska
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Tablice pamiątkowe
z ilustracjami

commemorative plaques with illustrations

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,
przedsta-wiające obiekty zamieszkiwane przez
nietoperze widziane z lotu ptaka.

44
Jelenia Góra

Kłodzko

88

Katowice
77

Kraków

Bielsko-Biała

2

33

3

666
Zakopane

5

1

Rys. Bożena Wojtanowska
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Aplikacja mobilna
mobile applications

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.
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Branding dla restauracji
Avangarda
Restaurants Avangarda 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
Promotion of the Tuchów commune

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.
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Oznakowanie punktu turystycznego
Źródlany Szlak
Signage for tourist area 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.
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Folie dekoracyjne
- siedziba Geberit

Decorative foils - the headquarters of 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 dziennym a zarazem zapewniają prywatność.
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Projekty linii produktów
Smart Glass
Product line designs Smart glass
Otrzymaliśmy zadanie opracowania materiałów dla innowacyjnej linii produktów SMART
GLASS. Prace rozpoczęliśmy od opracowania logotypów, następnie wykonaliśmy sesję
zdjęciową produktów, nagraliśmy filmy z obsługi. Efektem naszej pracy było stworzenie:
logotypu i layoutów graficznych, schematów, wizualizacji 3D, wizualizacji zdjęciowych 2D
oraz prezentacji filmowych.
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Filmy produktowe
Product videos
Tworzymy filmy produktowe, które pomogą Ci się wyróżnić na tle
konkurencji zgodnie z wytycznymi dotyczące Twojej marki. Prowadzimy
Cię przez cały proces. Zachowujesz też pełną kontrolę nad kształtem animacji na wszystkich etapach. Dzięki współpracy z doświadczonymi marketingowcami, rysownikami i montażystami, oraz nowoczesnemu studiu
podejmujemy się nawet najbardziej skomplikowanych projektów.

Kamera termowizyjna
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Sesja zdjęciowa,
skład i druk katalogów
CARPORTY
Photo session, catalog composition
and printing CARPORTY
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Identyfikacja wizualna
Corporate identity of the company

Wykonaliśmy unikalną identyfikację wizualną firmy MK CHANGE YOURSELF, w skład
której wchodzi: projektowanie logo, elegancka wizytówka oraz papier firmowy. Stworzymy także oznakowanie firmy w środku i na zewnątrz oraz stronę internetową.
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Covid detector
budowa marki

Covid detector - brand building
Budowanie marki to cały proces spójnego kreowania wizerunku od momentu nazwania firmy czy produktu po cały cykl jego życia na rynku. Dostaliśmy
zadanie zajęcia się kompleksową budową nowej marki niezwykle innowacyjnego urządzenia. COVID DETECTOR służy do bezinwazyjnej diagnostyki w
czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirusa SARS-CoV-2 w wydychanym powietrzu oraz z wymazów. Prowadzone są też prace rozwojowe
w kierunku wykrywania tym urządzeniem innych patogenów np. gruźlicy i
nowotworów oraz przeciwciał koronawirusa.
Naszym zadaniem mając na uwadze spójność i przejrzystość komunikacji
było zaprojektować i wykonać kompleksowe elementy brandu, takie jak:
- nazwa, logo, domena internetowa,
- foldery, ulotki,
- animacje, interface urządzenia,
- strona internetowa w języku polskim i angielskim: www.coviddetector.eu
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Działania promocyjne
Szkoły Montessori
Promotional activities of the Montessori School
Wykonaliśmy działania promocyjne przed pierwszym dzwonkiem nowootwartej
Tarnowskiej Szkoły Montessori. Stworzyliśmy nowoczesny, responsywny serwis www oraz oznakowanie budynku. Dzieci w Tarnowskiej Szkole Montessori
wyruszają
w podróż, rozwijając swoją miłość do samokształcenia i nauki. To miejsce, w
którym nauka to niesamowita przygoda, a nie wyścig. To dom w którym uczniowie mogą swobodnie odkrywać i pielęgnować swoje talenty i pasje. Tarnowska Szkoła Montessori to nowoczesna edukacja, która ma za zadanie przygotować dzieci do życia, wychować szczęśliwych, odpowiedzialnych, kreatywnych i
współpracujących ze sobą ludzi.
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Oznakowanie
szlaku Mościce
„Dzielnica – ogród”

Signage trail Mościce „Dzielnica - ogród”

Mościce – jedna z najbardziej rozpoznawalnych dzielnic Tarnowa doczekała się specjalnego oznakowania turystycznego. Na trasie pieszej wędrówki można znaleźć piętnaście punktów, które opisują najważniejsze i najciekawsze miejsca między innymi Kasyno,
Willa Kwiatkowskiego, zabytkowe budynki Grupy Azoty, park Sośnina czy rzeźba Wilhelma Sasnala. W ramach realizowanego projektu wykonaliśmy stalowe, grafitowe
tablice wraz z montażem ziemnym. Każda z tablic zawiera opis w języku polskimi
angielskim. Ukazuje najważniejsze ciekawostki o budowlach, przedmiotach i ludziach
związanych z Mościcami. Oznakowanie turystyczne Mościc to wspólna inicjatywa Tarnowskiego Centrum Informacji, rady osiedla Mościce oraz PWSZ w Tarnowie. Sprawdźcie, co warto zwiedzić!
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Działania promocyjne
dla marki
eno tarnowskie

Promotional activities for the brand eno tarnowskie

Wykonaliśmy rebranding loga eno tarnowskie, oraz projekt oznaczeń, tablic,
rozbudowanej strony internetowej z mechanizmem rezerwacji wizyt na
małopolskich winnicach.
ENOTarnowskie - to nowa marka turystyczna Pogórza i Małopolski.
Małopolska to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów winiarskich w Polsce i to tutaj zarejestrowanych jest najwięcej winnic! Region Tarnowa nazywany jest czasem „Polską Toskanią”. To tutaj rozlokowana jest większość
winnic z Małopolskiego Szlaku Winnego. Podróż po szlaku jest okazją do degustacji wyśmienitego wina oraz wybornych, lokalnych produktów, takich jak
sery, wędliny czy chleby, które podniosą walory smakowe trunku.
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Kampania reklamowa
dla Pienińskiego Banku
Spółdzielczego
Advertising campaign for the Pieniński
Bank Cooperative
W ramach prac wykonaliśmy druk plakatów i ulotek z dostawą do wszystkich
oddziałów Banku. Działania obejmowały również kolportaż ulotek na obszarze
południowej Małopolski: Nowy Sącz, Nowy Targ, Zakopane, Krościenko n/
Dunajcem, Czorsztyn, Ochotnica Dolna.
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Etykiety samoprzylepne
i oznakowania produktów
Self-adhesive labels and labeling of products

Wykonujemy wszelkie rodzaje etykiet: samoprzylepne, nie samoprzylepne, foliowe, papierowe, kartonowe zawieszki, etykiety nawijane na roli, arkuszowe.
Doskonała jakość, dzięki której masz pewność, że to co nakleisz zostanie na
swoim miejscu. Wybierz kształt i technologię i zamów w u nas najwyższej jakości druk i projekt.
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