
Prezentacja
agencji



Od 2001 roku skutecznie działamy na rynku reklamowym.

[Co nas charakteryzuje?]



1kompleksowość 
i szeroka oferta



Nasze kompetencje:

Strategia, doradztwo, konsulting 
marketingowy

Kampanie wizerunkowe 
i budowanie 

świadomości
Serwisy internetowe

Social media E-mail marketingMarketing efektywnościowy 
i pozycjonowanie (SEM)



2jakość obsługi klienta,
strategiczna, partnerska współpraca 



Wyróżnienie MMP 2016

Najwyżej oceniana 
przez klientów agencja 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 



3ponad 20 lat doświadczenia w pracy 
dla klientów z różnych branż





4zespół 30 doświadczonych 
specjalistów



5wybrane realizacje
współpraca długofalowa



#realizacja
#dobra obsługa #strategia#bycie

fair
#zrozumienie
potrzeb



kilkadziesiąt
serwisów
kampanijnych

e - sklep
House

akcje wspierające
sprzedaż

konkursy, 
akcje specjalne

kompleksowa obsługa
social media Reserved

kampanie FB Ads, 
vkontakte

wsparcie
technologiczne

działania
wizerunkowe

kampania
rebrandingowa

LPP
Reserved, Cropp i House szeroka współpraca od 2002

Obsługa spółki LPP to udział w regularnych akcjach 

marek spółki. Początkowo współpraca ta polegała 

na tworzeniu stron internetowych produktowych i 

kampanijnych, później zaowocowała też 

prowadzeniem FB or IG marki Reserved (teraz 

inhouse). Aktualnie wspieramy spółkę w wielu 

działaniach np. tworząc animacje, landing page’e 

oraz odpowiadając na inne, pojawiające się 

potrzeby, głównie technologiczne.



strategia
digital

kampanie Google Ads,
FB Ads, SEO

sprzedaż
kreacje,
animacje

wizerunek
wsparcie
akcyjneanalityka

Tikkurila Polska
Marki: Tikkurila, Beckers, Jedynka, Estudiokoloru

Współpraca z grupą Tikkurila trwa 

nieprzerwanie od 2015 roku! Rokrocznie 

wygrywamy przetargi i kontynuujemy obsługę 

kampanijną marek Tikkurila, Beckers oraz 

Jedynka. Tworzymy reklamy graficznie, a także 

projektujemy najlepsze ścieżki dotarcia do 

klienta.



praca projektowa
od 2008

serwisy www - 
budowa, rozwój

social
media

strategie - 
Skinmate

wsparcie
graficzne

kampanie
wizerunkowe

Oceanic
Kosmetyki AA, Long4Lashes, Oillan, AAMen, SkinMate

Ponad 10 lat współpracy z Oceanic to kilkanaście zaawansowanych 

stron internetowych, wiele kampanii reklamowych, działania w social 

media, a także opracowanie koncepcji i realizacja wyjątkowego 

projektu - platformy contentowej Skinmate, która była naszą 

odpowiedzią na potrzebę promowania marki kosmetyki AA jako 

eksperta w zakresie zdrowia skóry i uzupełnieniem strategii marki w 

social media



strony
www

content marketing
(copywriting, sesja
foto, video)

e-mail
marketing

wsparcie przy
rozwoju www

działania SEO
on i off site

Euro Cash
Obsługa marek Faktoria Win, Faktoria Win a la carte

Faktoria Win prowadzi komunikację kierowaną do branży 

HoReCa, a także do klientów indywidualnych. W każdym 

przypadku stawia na inspiracje i wyrazistość stylu, które 

mają wspierać wizerunek specjalisty w branży. 

Rozbudowany content, na który składają się poradniki i 

inne artykuły, jest ważną składową strony WWW. To i wiele 

innych czynników uwzględniliśmy podczas projektowania 

obu stron. Stworzyliśmy też zaawansowaną wyszukiwarkę 

win. Zwieńczeniem procesu było stworzenie eleganckiej 

produkcji video. Stale tworzymy mailingi, a także 

utrzymujemy WWW.



strategia
komunikacji identyfikacja

www
social
mediaakcydensy

materiały
drukowane

gadżety
reklamowe

produkcja
contentu

Urbanek
strategia komunikacji i kompleksowa obsługa 
reklamowa

Współpraca z marką Urbanek jest 

kompleksowa i obejmuje prawie każdy 

obszar działalności marketingowej i 

reklamowej. Dla klienta zaprojektowaliśmy 

identyfikację wizualną, stronę WWW oraz 

stworzyliśmy Fan Page uzupełniony 

kreatywną strategią komunikacji. 



ERGO Ubezpieczenia Podróży
(dawne ERV)

strony www

działania
sprzedażowe

obsługa
social media

kampania
wizerunkowa

wsparcie kreatywne
przy eventach

materiały
drukowane

content
marketing

Wieloletnia współpraca z ERGO UP miała swój 

punkt kulminacyjny w momencie 

przebrandowania. W 2019 doszło do zmiany 

nazwy, a naszym zadaniem było wsparcie tego 

procesu. Stworzyliśmy atrakcyjne brand story i 

dbaliśmy o świadomość oraz akceptację zmiany. 

Zintensyfikowaliśmy działania wizerunkowe, SEO, 

PPC, a także stworzyliśmy sekcję contentową na 

stronie klienta. W tym momencie przejęliśmy 

także profil FP marki i zaprojektowaliśmy nową, 

świeżą strategię komunikacji.

10 lat współpracy



Koncepcje serwisów 
www

makiety funkcjonalne

UX, architektura 
informacji

specyfikacje 
funkcjonalne 

projekty graficzne nadzór nad wdrożeniem

Bayer
Bayer Consumer Health, Priorin, Tabcin, Dicoflor, 
Zdrowy Futrzak 

Dla firmy Bayer przygotowaliśmy szereg serwisów 

internetowych, tworząc je od koncepcji funkcjonalnej po 

graficzną. Zadbaliśmy o właściwą prezentację w sieci wielu 

marek oraz zbiorczej strony konsumenckiej, gdzie 

prezentowane są wszystkie produkty. Serwisy powstawały z 

myślą o szczególnych potrzebach użytkowników → np. 

serwis Dicoflor zaczęliśmy projektować od wersji mobilnej, 

ponieważ najczęściej korzystają z niego matki małych dzieci, 

które pilnie potrzebują pomocy dla płaczącego dziecka, a 

smartphone jest pierwszym miejscem szukania porad.



strony www

#koncepcje

#UX #makiety

#projekty
#wdrożenie#SEOfriendly

#utrzymanie
i rozwój



Kompleksowa obsługa z zakresu realizacji stron www

✓ Warsztaty strategiczne

✓ Prace koncepcyjne

✓ Szczegółowa struktura serwisu

✓ Architektura informacji i makiety

✓ Specyfikacja techniczna 

✓ Projekty graficzne 

✓ Copywriting

✓ Audyt użyteczności (UX)

✓ Nadzór specjalisty SEO

✓ Wdrożenie i wprowadzanie treści 

(prace webeveloperskie i programistyczne)

✓ Integracja z zewnętrznymi narzędziami

✓ Testy wewnętrzne i zewnętrzne

✓ Instalacja serwisu na serwerach

✓ Szkolenie z obsługi CMS

✓ Prace rozwojowe oraz utrzymanie serwisu



Eurocash:
Faktoria Win, Faktoria Win a’la Carte 



LPP:
serwisy internetowe dla marki Reserved



LPP:
serwisy internetowe dla marki House



LPP:
serwisy internetowe dla marki Cropp



Orkla Care:
Soraya, Dermika



Deweloperzy:
Eurostyl, Ekolan



Deweloperzy:
Polnord



Aura Herbals
nowa strona www



ERGO Ubezpieczenia Podróży (ERV AG)



VelvetCare
strona korporacyjna



Tchibo Coffee Service
nowa strona WWW
(architektura informacji, projekty UX, wdrożenie, optymalizacja SEO)



Port Gdańsk
nowa strona WWW



1 | Jak pracujemy

Bayer:
Dicoflor, BCH, Zdrowy Futrzak, Tabcin, Priorin



Bayer:
Dicoflor, BCH, Zdrowy Futrzak, Tabcin, Priorin



Bayer:
Dicoflor, BCH, Zdrowy Futrzak, Tabcin, Priorin



emisja reklam w modelu 
efektywnościowym

#seo

#GDS #SEM
#optymalizacja #sprzedaż

#transparentność#leady

#KPI

#analityka



Planujemy i realizujemy kampanie PPC:

● Google Ads w sieci wyszukiwania

● Reklamy dynamiczne w wyszukiwarce (DSA)

● Remarketing w sieci wyszukiwania (RLSA)

● Kampanie w sieci reklamowej (GDN)

● Kampanie remarketingowe

● Kampanie Gmail Sponsored Promotions

(GSP, reklama w gmail)

● Kampanie produktowe Google Ads (PLA)

● Kampanie produktowe na Facebooku (DPA)

● Reklama na Facebooku

● Reklama na YouTube

● Kampanie na LinkedIn

● Kampanie Real Time Bidding (RTB)



jesteśmy
członkiem iab

jesteśmy
partnerem Google



Co nas wyróżnia?

✓ Indywidualne podejście

Wszystkie działania dobieramy indywidualnie i konsultujemy założenia z klientami.

✓ Pełna transparentność

Naszym klientom udostępniamy dedykowany dashboard z wynikami kampanii prezentowanymi real-time

✓ Walczymy o efekty i optymalizujemy kampanie

Testujemy formaty i kreacje, na bieżąco optymalizujemy kampanie, maksymalizując wyniki kampanii.



Etapy działań w ramach kampanii:

1. Analiza obecnych działań oraz poznanie specyfiki klienta, jego branży i odbiorców. 

2. Sprecyzowanie celów i określenie założeń strategii mediowej. 

3. Wybór narzędzi, opracowanie taktyki i szczegółowego planu działań.

4. Opracowanie koncepcji Kreatywnej i key visuala kampanii

5. Konfiguracja i obsługa kampanii. 

6. Pomiar efektów i weryfikacja założeń.



Nasi klienci w tym obszarze to m.in:

★ ERGO Ubezpieczenia Podróży

★ Wydawnictwo Edukacyjne OPERON

★ TARGET

★ Grupa PROGRES

★ ZIAJA

★ Grupa Maspex

★ Reserved, Cropp, House

★ Polnord

★ Budner Inwestycje

★ Hunter Fan

★ Tikkurila Polska

★ Euro Styl S.A.



Przykład realizacji
digitalowa obsługa Tikkurila Polska





✓ Od 2015 roku odpowiadamy za opracowanie i kompleksową realizację

strategii mediowej w internecie dla marek: Tikkurila, Beckers i Jedynka

✓ W 2016 r. rozszerzyliśmy współpracę o działanie związane z kompleksowym wsparciem e-commerce

(kampania, analityka, rozwój).



→  realizacja KPI dotyczących

jakości ruchu na witrynach brandowych

→  wspomaganie wzrostu świadomości

marek oraz wzrostu sprzedaży 

Cele:



→  Dla każdej marki niezależnie opracowujemy

strategię działań. Analizujemy dane historyczne,

sygnały z rynku i trendy konsumpcji treści

w internecie

→  Wdrażamy strategię. Dopasowujemy

komunikaty i kreację do odpowiednich faz

procesu zakupowego oraz charakterystyki

grup docelowych marek

Działania:



→  Ponad kilkudziesięcioprocentowy wzrost

wysokojakościowego ruchu rok do roku

→  kilkunastoprocentowy wzrost lojalności

użytkowników (liczby powracających

użytkowników)

Efekty:



Z agencją zjednoczenie.com współpracujemy od kilku lat w zakresie opracowania
i wdrożenia strategii kampanii internetowych dla naszych trzech marek: Tikkurila, 
Beckers oraz Jedynka. 

Przez ten czas przekonaliśmy się, że profesjonalizm, rzetelność i efektywność
to tylko jedne z wielu atutów tej agencji. Zawsze możemy liczyć na ekspercką wiedzę, 
szybkość działania, kreatywność i ogromne zaangażowanie zespołu 
zjednoczenia.com. Jesteśmy przekonani, że promocja naszych marek w sieci
jest w dobrych rękach.
 
                                                                                Anna Saarela, Tikkurila Group



social media

#monitoring

#FB Ads #komunikacja

#animacje
#strategia#socialcare

#konkursy

#procedury



DrWitt



Alcalia



Nestea



Zielińscy



Velvet



Bracia Urbanek



ERGO Ubezpieczenia Podróży



Browar Amber



ARTDECO



Centrum Handlowe Riviera



RESERVED



RESERVED



Puder i Krem



Sharpie



Stadler form



branding

#KV

#identyfikacja
#grafika

#logo

#spójność
#kreacja

#design
#wizerunek



Stworzenie identyfikacji wizualnej dla Polnord



Stworzenie identyfikacji wizualnej dla Polnord



Stworzenie identyfikacji wizualnej dla nowej marki - AGROKASA







Stworzenie identyfikacji wizualnej 
produktów marki Urbanek - akcydensy, 
projekty etykiet produktów, folder, 
ścianka reklamowa





Nowa koncepcja komunikacji oraz seria 
materiałów - folder, wizytówki, ścianki 
na targi, tacki reklamowe etc.



Korekta graficzna herbu Gdańska i opracowanie księgi identyfikacji 
wizualnej







6Nagrodzone projekty



KTR

w kategorii
„Media Interaktywne”

za serwis dla marki House

AWWWARDS

za serwis
dla marki House

FWA
 

za serwisy dla marek
Re-Kids i House

Mixx Awards
 

w kategorii
„Bezpośredni odzew”

za kampanię sprzedażową
dla marki Reserved

Kreatura
 

w kategorii
„Techniki Web Design”

za grę No Damage No Fun
dla marki Cropp

Mixx Awards
 

w kategorii 
„Lojalność wobec brandu”
za kampanię lojalnościową

dla marki Cropp

Webstar
Akademii

 

w kategorii 
„Lifestyle”

za serwis dla marki FineLife

Mixx Awards
 

w kategorii „Email Marketing”
za kampanię e-mail 

marketingową dla marki 
Reserved Kids

W3 Awards
 

za serwisy dla marek 
Reserved, Reserved Kids, 

MTV oraz Shiqua

M&MP
 

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

https://www.facebook.com/zjednoczeniecom/

