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Marketing to gra strategiczna.
Wiemy jak ją wygrać.

Pomysł Projekt Produkcja Promocja



Branding

Website

Facebook

Instagram

LinkedIn

SEO

Google Ads



Core Team

Bartosz Manicki
CEO

Monika Chrzan
UX/UI designer

Oskar  Zamek-Gliszczyński
Art Director

Aleksandra Chyła
Web designer

Przemysław Tutaj
Sales manager

Aleksandra Maślij
Graphic designer

Łukasz Strachota
Performance specialist

Wojciech Rieger
Frontend developer



Nasi
Klienci





Oferta
Design



Logo

identyfikacja wizualna

Projektujemy logotypy oraz identyfikację wizu-
alną dla firm i produktów. Dbamy, aby każda re-
alizacja miała indywidualny charakter, który od-
zwierciedla wartości stojące za marką. W proces 
projektowy angażujemy Klienta, dzięki czemu 
mamy pewność,  że powstały znak będzie speł-
niał jego oczekiwania.



Poligrafia

katalogi, foldery, broszury, wizytówki

Opracowujemy wszystkie materiały drukowane, 
zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta. Doradza-
my w zakresie mediów, materiałów oraz technik 
druku. Dzięki koordynacji całego procesu mamy 
pewność, że finalny projekt jest najwyższej ja-
kości i odpowiada wymaganiom rynku. 



Odzież

Projektujemy odzież firmową oraz sportową. Pro-
wadzimy stałą współpracę z klubami sportowymi, 
dla których co sezon przygotowujemy komplet-
ne zestawy startowe. Współpracujemy z polskimi 
szwalniami, dzięki czemu dbamy o pełny proces 
produkcyjny i wszystkie jego etapy.



Opakowania

Tworzymy projekty oraz odpowiadamy za pro-
dukcję opakowań, toreb prezentowych, prezen-
terów, jak również niestandardowych gadżetów 
reklamowych. Szukamy nowych i nieszablono-
wych rozwiązań, spełniając oczekiwania najbar-
dziej wymagających Klientów.



Reklama mobilna oraz outdoor

Przygotowujemy projekty oklejania dowolnych 
pojazdów, w tym samochodów, autobusów oraz 
komunikacji miejskiej. Posiadamy sprawdzo-
ne firmy partnerskie realizujące szyldy, witryny, 
windery, flagi i reklamy billboardowe.



Interfejsy systemów IT

Opracowujemy interfejsy dla systemów in-
formatycznych zgodnie z wymaganiami User 
Experience. Prowadzimy badania z zakresu UX/
UI. Zrealizowaliśmy projekty dla banków, firm 
hostingowych, instytucji publicznych, a także 
dla Wojska Polskiego.

Prowadzimy stałą współpracę z Software Ho-
use’ami przy realizacjach systemów oraz aplika-
cji mobilnych.



Oferta
Web Development



Strony Wordpress

Projektujemy przejrzyste strony internetowe, 
które skutecznie przyciągają uwagę klientów. 
Przed rozpoczęciem prac analizujemy w jaki 
sposób przygotować serwis, by umożliwiał 
on maksymalizację sprzedaży. Ustalamy, któ-
re produkty lub usługi należy wyeksponować. 
Określamy grupę docelową potencjalnych 
klientów.

Tworzymy systemy oparte na CMS Wordpress, 
w którym użytkownik może w łatwy sposób 
samodzielnie wprowadzać treści. Programuje-
my strony, tak aby szybko działały i w prawi-
dłowy sposób wyświetlały się na urządzeniach 
mobilnych.



Portale internetowe

Tworzymy dedykowane portale internetowe ta-
kie jak serwisy ogłoszeniowe, portale aukcyjne, 
systemy dla mieszkańców, serwisy kinowe, itp. 



Sklepy internetowe

Opracowujemy rozwiązania dla e-commerce, 
począwszy od prostych sklepów zbudowanych 
na platformie Shoper,  poprzez systemy opar-
te o dostępne oprogramowanie open source, 
a skończywszy na dedykowanych rozwiązaniach 
tworzonych według indywidualnych potrzeb.



Aplikacje mobilne

Projektujemy aplikacje mobilne dla telefonów 
z systemem iOS lub Android. Przygotowujemy 
kompletne zasoby graficzne związane z aplika-
cją na platformy sklepowe. 



Technologie

Narzędzia



Nasz partner technologiczny

Oferta:

Specjalizacje:

Clurgo to zespół doświadczonych programistów, project managerów, analityków i projektan-
tów UX/UI. Ponad 70 ekspertów skupionych na tworzeniu oprogramowania przynoszącego 
korzyści biznesowe firmom na całym świecie - od wstępnej analizy biznesowej, przez fazę 
developmentu, aż po testy, wdrożenie i utrzymanie.   



Reklama
w Internecie



Pozycjonowanie organiczne SEO

Audyt SEO

przegląd elementów istotnych z punktu widzenia SEO, ocena techniczna serwisu, 
rekomendacje zmian, wytyczne dla webmasterów 

Link building

zakup wartościowych linków oraz artykułów sponsorowanych

Content marketing

przygotowywanie treści na firmowego bloga

Copywriting SEO

tworzenie lub poprawa tekstów, aby były lepiej indeksowane przez Google

Optymalizacja strony lub sklepu

przyspieszenie działania strony lub sklepu, poprawa User Experience



Reklamy Google Ads

Kampanie SEM

kampanie w wyszukiwarce Google, rozliczane w modelu PPC (Pay Per Click)

Kampanie Google Display Network

kampanie banerowe na stronach internetowych

Kampanie produktowe Google

sprzedaż produktów z katalogu dla sklepów internetowych

Kampanie inteligentne

reklamy produktowe z wykorzystaniem Machine Learning

Kampanie video

reklamy In-Stream, Discovery, Out-Stream w portalu YouTube i serwisach partnerskich



Profile Social Media

Profil Facebook

opracowanie strategii i ich realizacja, tworzenie contentu, kreacje graficzne, aktywne 
prowadzenie konta, angażowanie społeczności

Profil Instagram

zarządzanie profilem, tworzenie contentu, reaserch, budowa bazy hashtagów,  zasięgi 
organiczne 

Profil osobisty i/lub Company Page LinkedIn

tworzenie i publikacja aktualizacji, moderacja dyskusji, monitoring InMail

Wizytówka Google

optymalizacja wpisów w Google Moja Firma



Reklamy Social Media

Facebook Ads

reklamy w serwisie Facebook, zwiększanie zasięgu, pozyskiwanie kontaktów, kiero-
wanie ruchu na stronę www, sprzedaż produktów z katalogu

Instagram Ads

reklamy w formie zdjęć, reklamy wideo, reklamy w relacjach

LinkedIn Ads

promocja treści, wiadomości sponsorowane, reklamy tekstowe i dynaczmiczne

Remarketing

kampanie remarketingowe w portalach społecznościowych

Szkolenia

indywidualne oraz grupowe szkolenia z zakresu reklam w social media



Kampanie internetowe - Lejek zakupowy

Wychodzimy z założenia, że działa-
nia reklamowe mają głównie za za-
danie generować sprzedaż online, 
przyciągać klientów do sklepów, po-
zyskiwać kontakty B2B i B2C, a tak-
że zwiększać zaangażowania spo-
łeczności wokół marki.

W  celu osiągnięcia konkretnych 
efektów w ymagane jest zbudo-
wanie lejka sprzedaży. Prace nale-
ży planować strategicznie, a reali-
zować na podstawie mierzalnych 
wskaźników analitycznych. W prze-
ciwnym wypadku działania będą 
nieskuteczne.



Przykładowy podział mediów w fazach lejka sprzedzażowego

Na każdym etapie lejka niezbędne 
są inne działania reklamowe, tak 
aby skutecznie realizować strate-
gię i doprowadzić do maksymaliza-
cji sprzedaży przy maksymalnie ni-
skich kosztach pozyskania.



Wybrane
Realizacje



Nasze działania:

Clurgo
clurgo.pl

Zespół doświadczonych programistów, project managerów, 
analityków i projektantów UX/UI.

Dzięki współpracy stworzyliśmy oryginalny wizerunek 
naszej firmy. Szczerze polecam.

Michał Kalisiński
CEO





Nasze działania:

Olchowa Dolina
olchowadolina.pl

Nowoczesne osiedle domów jednorodzinnych zapewniające 
mieszkańcom cichą i elegancką przestrzeń życiową.

Potrzebowaliśmy oprawy graficznej oddającej charakter 
klasy premium naszego osiedla. Jestem bardzo zado-
wolony z efektów pracy projektantów graficznych oraz 
osób odpowiedzialnych za akcje marketingowe. 

Michał Kwiatkowski
Prezes Zarządu





Nasze działania:

Bob Rollo

Producent wysokiej jakości stolarki z PCV i aluminium.

Wyróżniają się pełnym profesjonalizmem, kreatywnością 
i kompleksową ofertą. Dokładnie takiej pomocy potrze-
bowaliśmy. 

Łukasz Bobrucki
Kierownik IT





Nasze działania:

Majestic Sport
majesticsport.pl

Kompleksowy sklep sportowy nastawiony na obsługę klienta 
indywidualnego, firm oraz instytucji.

Dobry projekt sklepu wpłynął na zwiększenie wyników 
sprzedaży. O to nam chodziło! Polecam.

Wojciech Borowski
Prezes Zarządu





Nasze działania:

Petro Stal
petrostal.com

Firma oferująca szerokie usługi izolacji przemysłowych dzia-
łająca w Polsce i globalnie.





Nasze działania:

Derma Med
dermamed.org.pl

Dystrybutor profesjonalnych preparatów medycyny estetycz-
nej oraz organizator szkoleń dla lekarzy. 

Zależało nam na charakterystycznej identyfikacji wizu-
alnej, łączącej medycynę oraz piękno. Minimalistyczny 
design i kobiece akcenty złożyły się na atrakcyjny wy-
gląd naszej marki. Wspaniała współpraca i indywidual-
ne podejście do klienta. 

Joanna Galusiewicz
Właściciel





Nasze działania:

Gdyńskie Centrum Kontaktu 
www.gdynia.pl/aplikacja

Jednostka odpowiedzialna za bezpośrednie relacje z miesz-
kańcami i klientami urzędu w formie miejskiej infolinii.

Dzięki współpracy udało się nam stworzyć nowoczesny
wizerunek Gdyni oraz trafić do mieszkańców miasta 
z nową usługą. Świetna organizacja i strategia kampanii! 

Piotr Wiśniewski
Kierownik





Nasze działania:

Progress GPS
progressgps.pl

Firma z wieloletnim doświadczeniem oferująca usługi moni-
torowania pojazdów i kontroli paliwa. 

Dużo dobrych pomysłów i praktycznych rozwiązań.
Współpraca z ProjectUP była bardzo dobrze zainwesto-
wanymi pieniędzmi.  

Piotr Zakrzewski
Właściciel





Nasze działania:

Fenix Training
fenix.training

Studio sportowe w centrum Gdyni.

Nasza współpraca jest długofalowa i bardzo owocna. Od 
dawna wspólnymi siłami rozwijamy klub. Jestem bardzo 
zadowolony. Polecam agencję ProjectUP wszystkim po-
szukującym efektywnych działań.   

Łukasz Płaczek
CEO





Nasze działania:

Otodom

Lider polskiego rynku wśród serwisów ogłoszeń sprzedaży 
i wynajmu nieruchomości.





Nasze działania:

Aplikacja Gdynia.pl

Aplikacja mobilna skierowana do mieszkańców Trójmiasta, 
informująca o aktualnościach i wydarzeniach w mieście.

Serdecznie polecam współpracę z Project Up :)   

Michał Kowalski
Główny specjalista





Nasze działania:

LOTOS PKH Gdańsk
pkh2014.pl

Pomorski Klub Hokejowy Lotos.

Zyskaliśmy oryginalny i wyróżniający się wizerunek klu-
bu, jesteśmy pod wrażeniem efektu.  

Bartosz Purzyński
Prezes Zarządu





Nasze działania:

Wanted - PKH 2014

Akcja finansowania społecznościowego klubu hokejowego. 

Efekty przerosły nasze oczekiwania. Fundusze, które 
udało się zebrać przewyższyły prawie o połowę począt-
kowe założenia. Ogromny sukces!   

Przemysław Tutaj
Dyrektor Sportowy





Kontakt



Gdynia

+48 504 065 925



Warszawa

+48 500 162 319


