Agencja Myśli Twórczej

Robimy od początku do końca
Należycie wykonane zadanie jest naszą dumą i chwałą,
dlatego zależy nam na Twoim sukcesie co najmniej tak mocno jak Tobie.

Szukasz czegoś innego? Świeżego spojrzenia na swoje dotychczasowe
działania promocyjne? Oryginalnego i nietuzinkowego podejścia do
organizowanych przez Ciebie wydarzeń i prowadzonej strategii komunikacji? Kompleksowej i spójnej obsługi PR i kanałów Social
Media? Skontaktuj się z nami.
Czekamy na wiadomość od Ciebie.

Wespół w zespół
Zgrany zespół podstawą dobrze wykonanej pracy.
Pracujemy ze sobą od kilku lat tworząc kreatywny i sprawny duet.

Doświadczenie przy organizacji dużych wydarzeń, prowadzeniu międzynarodowych projektów, koordynowaniu akcji promocyjnych oraz działaniach w Social Media zdobywaliśmy przez kilka lat na etacie.
Od marca 2018 roku działamy jako ZakładPRacy.com
Nie będziemy tu więc pokazywać projektów, które przygotowywaliśmy pracując dla wcześniejszego pracodawcy, bo to portfolio tegoż pracodawcy.
Nasze realizacje, jak przystało na ludzi czynu, będziemy prezentować z kilkumiesięcznym opóźnieniem.

Produkty i usługi
Zakład Pracy naszym drugim domem, zatem robimy to co lubimy i umiemy.

PUBLIC RELATIONS
kontakty z otoczeniem to
nasza specjalność. Nie bajerujemy, nie cukrujemy, nie
czarujemy - zamiast tego
tworzymy spójny i kompleksowy
wizerunek
Twojej
firmy/instytucji/kampanii.
No i z doświadczenia wiemy
co
dziennikarze
lubią
najbardziej.

STRATEGIA KOMUNIKACJI
powiedz nam co i komu, a my
zrobimy resztę. Bo empatia
jest od tego, a nosimy jej w
sobie całe pokłady. Rozpracujemy, zaplanujemy i wyartykuujemy za Ciebie wszystko
co chcesz powiedzieć.

WYDARZENIA
lubimy i bywamy dlatego
wiemy co się sprawdza, a
czego lepiej unikać. Zaplanujemy i zrealizujemy dla
Ciebie
nietuzinkowy
i
ciekawy
event,
który
sprawi, że Twoja firma/instytucja/kampania
będzie
się na długo dobrze kojarzyć.

BRANDING

SOCIAL MEDIA

ktoś kiedyś powiedział, że wszystko nam się kojarzy. Teraz okazuje się, że to jak znalazł. Chcesz,
aby Twoja firma/instytucja/produkt były dobrze
kojarzone? Skroimi dla Ciebie branding na miarę.

tak, zdajemy sobie sprawę z tego, że to
nieprzewidywalne i czasem dość niewdzięczne
medium, nie mniej jeśli umiesz w social media,
to masz plus 10 do fajności - my umiemy.

Przodownicy
Na pomysły wpadamy 24 godziny na dobę - przepisy BHP znamy i szanujemy.

Ula
uwielbia wpadać w osłupienie, lubi jak coś ją zdziwi,
zaskoczy, rozbawi. Sama jest nieco dziwna [z
wykształcenia jest fizykiem], ale przy tym zaskakująco skuteczna w komunikacji ze światem. Prywatnie
interesuje się i pasjonuje różnymi rzeczami. Lubi
zwierzęta, jeździć na rowerze i tworzyć kolaże ścienne. Jeśli w coś się angażuje to bardzo.

Wieloletnia dziennikarka radiowa [LUZ, Traffic, Eska] i
internetowa [www.wroclaw.pl] || Liderka akcji stworzenia
pamiątkowego krasnala dla pana Kazimierza Wojnowskiego
ze sklepu z zabawkami || Zapalona rowerzystka [blog
Wrocław Cycle Chic, filmy informacyjno-edukacyjne dotyczące korzystania z rowerowej infrastruktury we Wrocławiu || Członkini kolektywu artystycznego Thinkpink.

Przemek
lubi zadziwiać Ulę, ale nie jest to jego głównym
atutem. Dobrze dogaduje się z ludźmi, nie jest wybuchowy i potrafi zarządzać w sytuacjach kryzysowych z nim po prostu wszystko musi się udać. Z doświadczenia jest kierownikiem, raz był też dyrektorem. Jest
zdania, że to co o nas świadczy to warsztat pracy.

Od wielu lat współpracuje z agencjami reklamowymi w
zakresie planowania medów || Cechuje go doskonałe zrozumienie branży reklamowej i znajomość rynku || Ma duże
doświadczenie w zarządzaniu projektami.

Zawsze frontem do klienta
Złość i gniew rujnuje zdrowie, dlatego robimy tak, by klient był zadowolony.

Ula

Jagielnicka
603 231 998
ula@zakladpracy.com

Przemek

Chłoń
663 966 660
przemek@zakladpracy.com
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