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Cześć,
W marketingu internetowym, jak to w życiu również 
często bywa… istotne jest pierwsze wrażenie. 
To od niego zależy, czy zdecydujemy się na dalszą 
“znajomość” czy będziemy scrollować dalej. 
W kampaniach digitalowych bardzo często pierwsze 
skrzypce gra szata graficzna. To ona ma za zadanie 
przyciągnąć uwagę użytkownika, zaciekawić 
i zachęcić do “bliższego poznania”.
Zobacz, jakie projekty graficzne tworzymy dla naszych 
partnerów i przekonaj się, że warto powierzyć nam 
swoje reklamy!

Zobacz nasze portfolio 



FlowDog
Wraz z klientem wypracowaliśmy nowy, spójny styl graficzny, którym zostały objęte nie tylko projekty w ramach 
marketingu internetowego. Tworzymy materiały graficzne i projekty, które są wykorzystywane na różnych płaszczyznach, 
zarówno online jak i offline. Zadanie wymagało od nas kreatywności, konsekwencji i zrozumienia potrzeb klienta, 
a także jego odbiorców.

Typy tworzonych materiałów graficznych:

Grafiki do 
Social Mediów

Grafiki 
do płatnych 
kampanii

Ulotki

E-booki Referencje Szablony 
dokumentów



Tworząc projekty graficzne wykorzystywane 
w płatnych reklamach skupiamy się na tym, 
by ich przekaz był prosty do zrozumienia. 
Poruszamy się w ramach stylistyki spójnej 
z marką, ale z uwagą na to by całość była 
prosta i zrozumiała w odbiorze dla odbiorcy, 
a także by reklamy dystrybuowane 
w kolejnych etapach były w łatwy sposób 
łączone z brandem. 

Reklamy 
graficzne



Tworząc grafiki wykorzystywane w social mediach 
nie zamykamy się w szablonach. 

Stawiamy na projekty, które przyciągają uwagę 
i w najlepszy sposób przekazują intencję.

Grafiki przygotowujemy w formatach 
przystosowanych do urządzeń odbiorców. 

Grafiki do
Social Mediów



Roll upy, ulotki, kartki świąteczne czy 
wizytówki to elementy offline marketingu, 
które są spójne z komunikacją prowadzoną 
online. Dzięki temu dbamy o wizerunek firmy 
w oczach odbiorcy docelowego.

Materiały
do druku



Flowapps
Na potrzeby Klienta i prowadzonych działań marketingowych projektujemy na nowo design podstron w ramach witryny. 
Tworzymy również grafiki z powodzeniem wykorzystywane do kampanii Google Ads, Facebook Ads i social mediów. Każdy 
projekt graficzny jest tworzony ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby i specyfikę grupy docelowej.

Typy tworzonych materiałów graficznych:

Grafiki do 
Social Mediów

Grafiki 
do płatnych 
kampanii

Strona www



Tworząc grafiki w celu wykorzystania ich w social 
mediach dążyliśmy do podkreślenia przekazu 
w sposób najbardziej przystępny dla grupy docelowej.
Proponujemy grafiki, które przyciągają uwagę, 
a ich przekaz jest dostosowany do celu jaki chcemy 
osiągnąć za jej pośrednictwem. Nie boimy się 
niestandardowych pomysłów, ale zawsze 
na pierwszym miejscu stawiamy dobre imię klienta 
i jego wizerunek. 

Grafiki do
Social Mediów



Tworzone przez nas projekty reklam 
są dostosowywane do strategii i celu, 

jaki kampania ma osiągnąć. Mając na uwadze 
fakt, że grafiki kierowane są do stosunkowo 

szerokiego grona odbiorców, już na etapie grafiki 
precyzujemy przekaz, aby uniknąć wprowadzania 

użytkownika w błąd.

Grafiki do
płatnych

kampanii



Na potrzeby marketingu projektujemy 
na nowo nie tylko design, ale i strukturę 
strony. Ma to na celu poprawić odczucia 
użytkowników korzystających z witryny 
i uprościć komunikację po witrynie.  

Strona 
WWW



Inncomm
Od początku współpracy z klientem wielokrotnie przygotowywaliśmy różnego typu materiały potrzebne do komunikacji 
za pośrednictwem social mediów czy strony www. Materiały miały być dostosowane do potrzeb grupy docelowej, 
być spójne z pozostałymi elementami komunikacji wizualnej, a także realizować zamierzone cele. 

Typy tworzonych materiałów graficznych:

Ikony 
na stronę 
internetową

Slidery
oraz bannery

Grafiki do 
Social Mediów



Zaprojektowaliśmy ikony do wykorzystania 
w ramach strony i platformy do realizacji 
zamówień. Ikony miały być sugestywne 
i ułatwić komunikację

Ikony na stronę
internetową



Stworzyliśmy projekty bannerów, których 
celem jest zwrócenie uwagi użytkownika 

na ważne elementy oferty.

Slidery
oraz bannery



Mając na uwadze fakt, że grafiki kierowane 
są do bardzo wąskiego grona odbiorców, 
już na etapie grafiki precyzujemy przekaz, 
aby uniknąć wprowadzania użytkownika w błąd. 

Grafiki do
Social Mediów



Ogród pro
Marketing dla klienta prowadzony jest za pośrednictwem kilku kanałów, dlatego od początku współpracy zajęliśmy 
się przygotowaniem różnych typów materiałów graficznych. Projekty były wykorzystywane na różnych etapach 
komunikacji, w celach sprzedażowych i wizerunkowych.

Typy tworzonych materiałów graficznych:

Grafiki do 
Social Mediów

Grafiki 
do płatnych 
kampanii



Tworząc grafiki wykorzystywane w social mediach 
nie zamykamy się w szablonach. Stawiamy 
na projekty, które przyciągają uwagę grupy 
docelowej, prezentują produkty i ich właściwości. 

Grafiki do
Social Mediów



Tworzone przez nas projekty reklam 
są dostosowywane do strategii i celu, 

jaki kampania ma osiągnąć. Mając na uwadze 
fakt, że grafiki kierowane są do stosunkowo 

szerokiego grona odbiorców, już na etapie grafiki 
precyzujemy przekaz, aby uniknąć wprowadzania 

użytkownika w błąd.

Grafiki do
płatnych

kampanii



Textology
Marketing dla klienta prowadzony jest za pośrednictwem kilku kanałów, dlatego od początku współpracy zajęliśmy 
się przygotowaniem różnych typów materiałów graficznych. Projekty były wykorzystywane na różnych etapach 
komunikacji, w celach sprzedażowych i wizerunkowych.

Typy tworzonych materiałów graficznych:

Grafiki do 
Social Mediów

Banery na 
stronę www

Grafiki 
wektorowe



Tworząc grafiki wykorzystywane w social mediach 
nie zamykamy się w szablonach. Stawiamy 
na projekty, które przyciągają uwagę grupy 
docelowej, prezentują produkty i ich właściwości. 

Grafiki do
Social Mediów



Tworzone przez nas projekty reklam 
są dostosowywane do strategii i celu, 

jaki kampania ma osiągnąć. Mając na uwadze 
fakt, że grafiki kierowane są do stosunkowo 

szerokiego grona odbiorców, już na etapie grafiki 
precyzujemy przekaz, aby uniknąć wprowadzania 

użytkownika w błąd.

Bannery
na stronę

www



Tworząc grafiki wykorzystywane w social mediach 
nie zamykamy się w szablonach. Stawiamy 
na projekty, które przyciągają uwagę grupy 
docelowej, prezentują produkty i ich właściwości. 

Grafiki 
wektorowe

LAW
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Zobacz nasze kreacje

Grafiki do komunikacji w Social Mediach
Tworząc materiały graficzne do komunikacji za pośrednictwem profili w social mediach 
dbamy o spójny przekaz, dostosowany do grupy docelowej i charakteru firmy.
Dążymy do tego, by komunikacja była ciekawa, angażująca i generowała pożądane 
konwersje. 

Grafiki do płatnych kampanii
Tworząc materiały wykorzystywane w płatnych kampaniach należy zadbać 
o zrozumiały i prosty dla odbiorcy przekaz. Jednocześnie grafiki powinny przyciągać 
i utrzymywać uwagę odbiorcy. Zobacz, jakie grafiki przygotowujemy dla naszych 
klientów na potrzeby płatnych kampanii prowadzonych w Google i Social Mediach!



















Dziękujemy
ZA OGLĄDANIE!


