
Prezentacja agencji 



Od 15 lat skutecznie działamy na rynku reklamowym. 

Co nas wyróżnia? 



1. 
Jakość obsługi  
i dobry kontakt z klientem.  



Wyróżnienie MMP 

Jesteśmy najwyżej  
Ocenianą przez klientów  
agencją w Polsce. 



W badaniu Millward Brown dla Media & Marketing Polska (2016) 

Zdobyliśmy najwyższe noty za: 

Zadowolenie Klienta 
z obsługi 

Skuteczność  
rozwiązań 

Współpraca przy rozwiązywaniu 
problemów marketingowych  

Przestrzeganie zasad etyki  Zrozumienie idei  
zintegrowanej komunikacji  



2. 
Kompleksowość  
i szeroka oferta. 



Nasze kompetencje: 

Strategia, doradztwo, 
konsulting marketingowy 

Kampanie wizerunkowe  
i budowanie  
świadomości 

Serwisy internetowe 

Social media E-mail marketing Marketing efektywnościowy  
i pozycjonowanie (SEM) 



3. 
15 lat doświadczenia  
w pracy dla klientów  
z różnych branż. 





Wybrane realizacje  
z różnych obszarów: 



Strategia, doradztwo, konsultacje marketingowe 



Platforma contentowa SkinMate i serwisy WWW dla Oceanic 



Sound Tracks – kampania branded content dla marki House 



Wieloletnia strategiczna współpraca  z deweloperem Ekolan 



Digitalowa obsługa Tikkurila Polska 
opracowanie i kompleksowa realizacja strategii mediowej  



E-sklep i serwisy wizerunkowe dla marki House 



Reaktywacja marki Unitra 
konsulting marketingowy, projekt opakowań, serwis www i strategia social media 
 



Wprowadzenie na rynek i strategia dla marki Cosmepick 



Konsulting marketingowy i serwis internetowy dla dewelopera Polnord 



Serwisy internetowe 



Serwis internetowy dla marki Dicoflor (Bayer) 



Serwis internetowy dla Proama 
 



Logotyp, architektura informacji i projekt graficzny dla dziennik.pl 



Serwis internetowy dla marki Frugo 



Architektura i informacji i projekty graficzne dla marki Terma 



Platforma z mechanizmami społecznościowymi dla marki Cross Treck 



Kampanie wizerunkowe i budowanie świadomości 



Kampania Bad Rubber Ducker dla Cropp 



Kampanie sprzedażowe z wykorzystaniem unikalnych kodów rabatowych dla marki Reserved 



Kampanie sprzedażowe z wykorzystaniem unikalnych kodów rabatowych dla marki Reserved 

Efekty w ciągu 13 dni trwania przykładowej z kampanii: 

Ponad 253 000 przyznanych kuponów (zrealizowano co trzeci!)  

Blisko 110 000 nowych fanów na Facebooku (w ciągu 13 dni) 

Niemal 80 000 nowych adresów w bazie subskrybentów newslettera  



Kampania wizerunkowa I love Milka (współpraca z domem mediowym Starcom) 



Social media 



Strategia komunikacji i obsługa social media dla marki Pudliszki 



Strategia i obsługa social media dla Reserved 



od września 2012 roku prowadzimy i kompleksowo obsługujemy m.in. stronę marki na Facebooku  



Branded content i działania w social media dla Browaru Amber 



Nagrodzone projekty 



KTR 
2013 

 
 
 
 

w kategorii 
„Media Interaktywne” 

za serwis dla marki 
House 

AWWWARDS 
2013 

 
 
 
 

za serwis 
dla marki House 

FWA 
2013/2007 

 
 
 
 

za serwisy dla marek 
Re-Kids i House 

Mixx Awards 
2012 

 
 
 
 

w kategorii 
„Bezpośredni odzew” 

za kamanię sprzedażową 
dla marki Reserved 

Kreatura 
2011 

 
 
 
 

w kategorii 
„Techniki Web Design” 

za grę No Damage No Fun 
dla marki Cropp 

Mixx Awards 
2010 

 
 
 
 

w kategorii  
„Lojalność wobec brandu” 
za kampanię lojalnościową 

dla marki Cropp 

Webstar Akademii 
2010 

 
 
 
 

w kategorii  
„Lifestyle” 

za serwis dla marki 
FineLife 

Mixx Awards 
2009 

 
 
 
 

w kategorii „Email Marketing” 
za kampanię e-mail 

marketingową dla marki 
Reserved Kids 

W3 Awards 
2008 

 
 
 
 

za serwisy dla marek 
Reserved, Reserved Kids, 

MTV oraz Shiqua 

M&MP 
2016 

 
 
 
 

Agencja najwyżej  
oceniana 

przez klientów 



Poznajmy się! 
Napisz do nas na adres: biuro@zjednoczenie.com 

Znajdziesz nas też tutaj: 

zjednoczenie.com sp. z o.o. 
ul. Czyżewskiego 14 

80-336 Gdańsk-Oliwa. 
Tel.:58 552 02 23 


