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Opracowanie identyfikacji wizualnej spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.
Koncepcja wizualna elementu graficznego systemu identyfikacji wizualnej oraz projekty wybranych materiałów promocyjnych spółki
Azoty Polyolefins S.A.
Przedstawiamy naszą najnowszą realizację jaką jest opracowanie trzech koncepcji wizualnych elementu systemu identyfikacji wizualnej, identyfikujące firmę Azoty
Polyolefins S.A. Oprócz zaprojektowania elementów wizualnych, opracowaliśmy koncepcję projektów materiałów promocyjnych Spółki.
Do rzeczowego zakresu naszych prac należało m.in. utworzenie ogólnych zasad graficznych, w tym rozmiar czcionki; instrukcje stosowania wzorca slajdów,
zaprojektowanie takich grafów jak: proces kołowy, wykres liniowy, wykres kołowy, piramida, dobór zdjęć i grafik. Projekt layoutu publikacji zwartej publikacji, zawierającej
wzory wykresów i tabel, propozycje doboru papieru, uszlachetnień druku). Dobór zdjęć i grafik. Projekt foldera informacyjnego (4 strony), zawierającego te same
wytyczne, co poprzednie punkty. Projekt foldera informacyjnego zawierającego 8 str., projekt roll-up’u, ścianki reklamowej. Projekt reklamy przeznaczonej do
zamieszczenia w prasie. Trzy banery tematyczne (tematyka HR oraz ogólna). Wizualizacje kubków termicznych, Notes A5, pamięć przenośna USB, torba z polipropylenu,
torba plastikowa, długopisy, ołówki, notatniki z samoprzylepnymi karteczkami, Polar i bluza z motywem graficznym przewodnim.
Zapraszamy do obejrzenia wybranych materiałów promocyjnych.
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Opracowanie nowego wzoru produktowego, nowego produktu oraz planu sprzedażowo marketingowego dla firmy Blueberry Roasters Sp. Z o.o.
Koncepcja wizualna elementu graficznego systemu identyfikacji wizualnej oraz projekty wybranych materiałów promocyjnych spółki
Opracowanie prototypów oraz przeprowadzenie testów nowych produktów w ramach nowych linii. 1. Opracowanie graficzne prototypów opakowań obejmująca: opracowanie projektu wykrojnika pod druk offsetowy opakowań w ramach 1 nowego projektu wzorniczego kaw premium, testowy druk opakowań przeznaczony do badań.
2. Opracowanie prototypów oraz testy organoleptyczne nowych produktów obejmująca: - usługę produkcyjną stworzenia prototypów 8 nowych produktów na podstawie
jakościowego projektu wzorniczego 1 nowej linii produktowej (koszt obejmuje usługę produkcyjną bez kosztów materiałów koniecznych do wytworzenia produktów
testowych) - przeprowadzenie badań organoleptycznych 8 nowych produktów przez grupę fokusową wraz z wypełnianiem formularzy przez uczestników badania,
opracowaniem zbiorczych wyników oraz podsumowaniem.
Opracowanie strategii działań marketingowych i sprzedażowych w zakresie wdrożenia nowych produktów w ramach nowych linii produktowych kaw ziarnistych i
mielonych. Usługa doradcza polegająca na opracowaniu strategii marketingowej i sprzedażowej, odnoszącej się do wdrożenia 8 nowych produktów, powstałych w
następstwie procesu projektowego, będącego przedmiotem projektu. Dotyczy opracowania skutecznej strategii marketingowej i sprzedażowej, której efektem będzie
wprowadzenie nowych produktów na rynek. Usługa polega na opracowaniu dokumentu, w którym sformułowana zostanie strategia dotycząca wprowadzenia nowych
produktów na rynek w aspekcie: - marketingowym - całościowa strategia marketingowa, dotycząca wprowadzenia na rynek nowych produktów w ramach nowego
projektu.

Opracowanie nowego wzoru produktowego, nowego produktu oraz planu sprzedażowo marketingowego dla firmy Blueberry Roasters Sp. Z o.o.
Koncepcja wizualna elementu graficznego systemu identyfikacji wizualnej oraz projekty wybranych materiałów promocyjnych spółki
Niedawno zakończyliśmy bardzo interesujący, obszerny projekt, składający się z wielopoziomowego działania związanego z wprowadzeniem nowych produktów na rynek.
Klientem była firma produkująca kawę, posiadająca własne kawiarnie oraz sklep internetowy z kawą, herbatą oraz produktami powiązanymi. Dzięki owocnej współpracy
powstał nowy produkt - kawa specialty, sprowadzona od czterech różnych producentów kawy z następujących krajów; Gwatemala, Brazylia, Etiopia i Korsyka.
Projekt został podzielony na cztery części, które podczas jego trwania czasami przenikały się i uzupełniały wzajemnie. Przed rozpoczęciem prac projektowych został
rozpisany Brief Projektowy, w którym wymieniliśmy poszczególne etapy projektowe oraz przedstawiliśmy zespół projektowy. Prace nie mogły powstawać bez specjalisty
ds. Kaw, naszym ekspertem dzięki któremu wybraliśmy produkt był znany barista Pan Błażej Walczykiewicz, któremu zleciliśmy zamówienie wielu próbek kaw specialty z
całego świata. Na wspólnym szkoleniu i cappingu zespół firmy Blueberry wybrał cztery kawy, które następnie zostały zamówione i przetransportowane bezpośrednio do
firmy. Następnie mogliśmy opracować plan dotyczący opakowań i kierunków projektowych, porównaliśmy rynek kaw, produkty konkurencji, analizowaliśmy rozwój kaw w
sąsiednich krajach, wybory i gusta klienteli. Po zakończeniu analizy, przystąpiliśmy do projektowania graficznego opakowań. Prace trwały dość długo, w procesie
projektowania brało udział kilku grafików-projektantów, każdy z członków zespołu przedstawił różnorodne wersje opakowań z których został wybrany jeden projekt.
Kolejnym etapem projektowym było złożenie, przygotowanie opakowań do wydruku próbnego, następnie zorganizowanie badań organoleptycznych i ankiet
dotyczących opinii dotyczących nowej linii opakowań. Do badań posłużyły nam w pierwszym etapie; produkt opakowań opracowany w programie 3D,
zaprojektowanie kampanii email marketingowej, zaprojektowanie oraz wdrożenie dedykowanej do zebrania ankiet strony typu landing page. Dzięki tym
zabiegom otrzymaliśmy wystarczającą liczbę zgłoszeń i opinii zamieszczonych online dotyczących pokazowego opakowania kawy w 3D. Do zawężonej grupy
użytkowników, wysłaliśmy fizyczne, wydrukowane i złożone opakowania zawierające produkt - kawę specialty. Użytkownicy badania byli poproszeni o ponowne wydanie
opinii na temat dostarczonego opakowania. Po zebraniu wszystkich badań (tych zebranych na podstawie opakowania 3D i realnego) podsumowaliśmy razem wszystkie
odpowiedzi, wyciągnięte wnioski a następnie wraz z odpowiedziami zestawiliśmy we wspólnym raporcie z badania. Na podstawie przeprowadzonych badań, poprawiliśmy
produkt o wymienione w uwagach punkty. Badanie wykazało, że ponad 80% osób ankietowanych była w pełni zadowolona z opakowania.
Plan marketingowo sprzedażowy opracowany dla 8 nowych produktów - kaw typu specialty na Rynek Emiratów Arabskich składał się z podsumowania badań
organoleptycznych i ankiet dotyczących nowej linii opakowań kaw specialty, podsumowania etapów projektowych oraz wypracowanych koncepcji kreatywnych.
Przedstawione w planie informacje dotyczyły informacji na temat sprzedaży kawy na rynku Bliskiego Wschodu. Strategii cenowej z zestawieniem innych podobnych kaw
oraz z nurtami kawowymi na rynku. Zestawiliśmy szereg opakowań kaw oraz trendów graficznych w regionie. Tym samym zebraliśmy dane o potencjale rynkowym i
trendach sprzedażowych. W ramach działania znaleźliśmy aktywnych dystrybutorów wraz z danymi kontaktowymi celem ułatwienia kontaktów w przyszłości. Pokazaliśmy
dane o potencjalnych klientach oraz opracowaliśmy charakterystykę persony, biorąc pod uwagę takie dane jak m.in. dane statystyczne ogólnie dostępne i raporty płatne.
Opracowaliśmy analizę SWOT (szanse, zagrożenia, mocne i słabe strony) wejścia na rynek. Szacunki budżetowe oraz szacunki sprzedaży nowych produktów na rynku
ZEA. Wymieniliśmy możliwości prowadzenia działalności na tamtejszym rynku, rodzaje spółek, koszta, zalety i wady prowadzenia firmy z rozbiciem cenowym
poszczególnych kosztów wejścia na rynek i rejestracji urzędowych. Wymieniliśmy najważniejsze wydarzenia branżowe oraz targi, wraz z cenami uczestnictwa.
Opracowaliśmy plan działania w rozbiciu na osobne etapy i zalecenia takie jak; pozwolenia na sprzedaż żywności, procedurę uzyskania licencji w Dubaju, koszt uzyskania
licencji handlowej, potencjalne lokalizacje, funkcjonujące na rynku firmy kurierskie, koszta przesyłek drobnicowych oraz koszta przesyłek cało kontenerowych. Ponadto
plan zawierał informacje o warunkach importu żywności do ZEA oraz informacje o certyfikacji hallal. Zaprojektowaliśmy różnego rodzaju materiały marketingowe,
m.in.: projekt graficzny stoiska targowego, kubki papierowe, ulotki. System identyfikacji wizualnej (wizytówki, papier firmowy, gadżety reklamowe). W dalszej
części raportu znalazły się konkretne informacje o transporcie towarów do PZEA z rozróżnieniem na transport lotniczy, morski i lądowy wraz z uwzględnieniem cen,
kosztów i czasu. Nie zabrakło informacji dotyczących spedycji oraz informacji prawnych dotyczących również opodatkowania usług i towarów.

Opracowanie identyfikacji wizualnej dla MediWell - Szpitalnego Kiosku Telemedycznego
Opracowanie identyfikacji wizualnej dla MediWell - Szpitalnego Kiosku Telemedycznego. Projekt zrealizowany przez Park Naukowo
Technologiczny Idealist z Lublina.

Rozpoczęliśmy współpracę z firmą MediWell Sp. Z o.o. z uwagi na dofinansowanie unijne jakie spółka pozyskała na pracę i rozwój swojego innowacyjnego produktu jakim
jest kiosk telemedyczny. Spółka działa w branży informatyczno - medycznej od lat, pomysł na innowacyjny produkt zrodził się z wieloletniego doświadczenia na tym polu.
Kiosk telemedyczny ma zrewolucjonizować działanie branży medycznej, usprawniając pracę lekarzy m.in. na oddziałach SOR-u, zapewniając możliwość pierwszych
badań wstępnych bez konieczności udziału lekarza. Pacjent ma możliwość samodzielnego zbadania ciśnienia, wagi czy EKG poprzez kontakt z kaskiem i jego aplikacją.
Po pobraniu wynik można pobrać na maila lub SMSa na podany przez pacjenta numer kontaktowy. Wyniki są przesyłane do lekarza natychmiast, co przyspiesza obsługę
pacjentów wpływając na ich satysfakcję z wizyty na oddziale. Zadaniem zleconym nam było m.in. zaprojektowanie logotypu oraz księgi znaku.
Podatkowe prace dotyczyły zaprojektowania logotypu. Budowa znaku składa się z typografii, litery „M” pochodzącej od nazwy MediWell oraz linii pulsu wyświetlanej na
ekranie EKG. Księga znaku obejmowała takie pojęcia jak wyłączenie wymiarów logotypu, pola ochronnego, wymiarów minimalnych, przedstawienie całej gamy
kolorystycznej dla marki. Materiały reklamowe dotyczyły zaprojektowania papieru firmowego, wizytówek, okładki folderów i broszur oraz innych materiałów promocyjnych.
Wyreżyserowanie filmu wraz z napisaniem scenariusza, montażem oraz nagraniem lektora. Na zakończenie powstała strona internetowa projektu. Wszystkie prace były
przeprowadzone wraz z Parkiem Naukowo - Technologicznym Energii Sp. Z o.o. z Lublina. Dzięki współpracy z naszą firmą, spółka MediWell mogła zrealizować w bardzo
krótkim terminie potrzebne prace marketingowe dla swojego projektu.
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Główna wygrana w konkursie zorganizowanym przez Urząd Miasta Świnoujście na opracowanie nowego logotypu
oraz identyfikacji wizualnej dla corocznego festiwalu Sail Świnoujście.
Miasto Świnoujście było organizatorem konkursu na stworzenie nowego logotypu i identyfikacji wizualnej dla ważnego lokalnego
wydarzenia jakim jest coroczny zjazd jacht i statków podróżujących na morzu Bałtyckim - Sail Świnoujście

Główna wygrana w konkursie zorganizowanym przez Urząd Miasta Świnoujście na opracowanie nowego logotypu oraz identyfikacji wizualnej dla corocznego festiwalu
Sail Świnoujście.
Miasto Świnoujście było organizatorem konkursu na stworzenie nowego logotypu i identyfikacji wizualnej dla ważnego lokalnego wydarzenia jakim jest coroczny zjazd
jacht i statków podróżujących na morzu Bałtyckim - Sail Świnoujście.
Nowy system identyfikacji wizualnej miał pomóc w promocji imprezy sportowej poprzez utrwalenie w świadomości uczestników wydarzenia marki Mail Świnoujście. Cłem
było zakorzenienie w jej podstawowych założeniach istnienia: inspirować umysły i poruszać duszę poprzez dzielenie się historiami, celebrowanie różnic i tworzenie
społeczności trakcie wydarzenia jakim jest Mail Świnoujście. Koncepcja umieszczenia dynamicznego znaku, składającego się z sygnetu żagla oraz tęczy było
odzwierciedlenie zarówno różnorodności, jak i radości płynących ze sportów wodnych. Do identyfikacji wprowadziliśmy również dynamiczne kształty reprezentacyjne,
które nadają unikalny rytm graficzny całej identyfikacji wizualnej. Kształty sugerują dynamikę sportów wodnych, które są dynamiczne, radosne oraz pełne poruszenia. Jak
mawiają żeglarze: Woda, słońce i wiatr sprawiają, że żyje się mocniej!
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Główna wygrana w konkursie zorganizowanym przez Główny Urząd Statystyczny.
Główna wygrana w konkursie zorganizowanym przez Główny Urząd Statystyczny na opracowanie księgi identyfikacji wizualnej
oraz logotypów SISP, GUS SDMX, GUS SISK, GUS RSI, GUS DBW, GUS MRT.
Główna wygrana w konkursie zorganizowanym przez Główny Urząd Statystyczny na opracowanie księgi identyfikacji wizualnej oraz logotypów SISP, GUS SDMX, GUS
SISK, GUS RSI, GUS DBW, GUS MRT. Logotypy miały nawiązywać do istniejącego już znaku górnego. Projekty logotypów oparliśmy na prostocie i przejrzystości. Znaki
miały być przyjazne dla odbiorcy, optymistyczne w odbiorze oraz łatwe w zapamiętaniu. Dla wyjaśnienie co oznaczają skróty nazw: GUS MRT: Modernizacja systemów
regon i terytorium; GUS DBW: Dziedzinowe Bazy Wiedzy to bogata platforma danych statystycznych z możliwością prowadzenia analiz. GUS RSI - repozytorium
standardów informatycznych; GUS SISK - system informacji skierowującej; GUS SDMX - informacyjna platforma umożliwiająca wymianę danych i metadanych
statystycznych w formacie SDMX. Realizacja projektu umożliwia unowocześnienie systemu informacyjnego polskiej statystyki.
Logotypy składają się z typografii - pierwszych liter wyrazów, oddzielającej typografię od sygnetu lekkiej, cienkiej linii oraz samego sygnetu. W skład księgi znaku
opracowanego dla każdego ze znaków osobno wlicza się m.in. podstawową formę znaku, konstrukcja logotypu, kolorystyka, składowe kolorów, typografię, minimalny
rozmiar znaku, pole ochronne, logotyp w wersji monochromatycznej, logotyp w szarościach, logotyp w negatywie, logotyp w negatywie w skali szarości, występowanie
znaku na różnych tłach, nieprawidłowe użycie znaku.
Po zakończeniu wszystkich prac projektowych, zgłosiliśmy je do urzędu patentowego aby zastrzec do nich prawa.

Główny urząd
Statystyczny
W ramach wygranej w konkursie na opracowanie sześciu logotypów dla produktów powstałych w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, opracowaliśmy logotypy dla następujących podmiotów:
Modernizacja systemów Regon i Teryt, Budowa aplikacji Repozytorium Standardów Informacyjnych, Budowa
aplikacji Systemu Informacji Skierowującej, SISK- modernizacja ROI, Budowa aplikacji GUS-SMDX, Budowa
aplikacji Dziedzinowych Baz Danych.
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Piekarnia Bagietka Sp. Z o.o. - wieloletnia opieka marketingowa

Dla Piekarni Bagietka Sp. Z o.o. byliśmy działem kreatywnym i marketingowym od roku 2012-2020 roku.
Zajmowaliśmy się tworzeniem nowych marek i produktów

Współpracę ze Szczecińskim przedsiębiorstwem - Bagietka Jack sp. z o.o. rozpoczęliśmy już w 2012. pierwszym zadaniem było zaprojektowanie i odświeżenie
starego logotypu Bagietki, zaprojektowaliśmy księgę identyfikacji wizualnej (m.in. wzór dla folderów, plakaty, wizytówki). Ze względu na zadowolenie klienta z
naszej współpracy, w późniejszym etapie zaprojektowaliśmy plakaty okazjonalne dla kawiarni m.in. np. plakaty i ulotki na dzień św. Patryka. Zaprojektowaliśmy
wzory reklamowe na ciężarowe samochody firmowe, wyklejony wzory na okna a nawet służyliśmy pomocą projektową w doradztwie architektury wnętrzarskich
kawiarni. Zaprojektowaliśmy opakowania spożywcze i etykiety np. na jogurty, musli, kanapki, kawę (kubki), etykietę na żurek. Naszą odpowiedzialnością były nie
tylko projekty graficzne i składanie ich do druku ale i znalezienie najlepszej cenowo drukarni, zlecenie druku i przetransportowanie materiałów drukowanych do
centrali. W międzyczasie powstało kilka nowych marek podległych pod markę główną - Bagietkę np. marka Crustica (dla pieczywa wypieczonego na starodawnym
sposobie wyrobu pieczywa, zakwasie), dla której również zaprojektowaliśmy logotyp oraz całą identyfikację wizualną. Podczas współpracy zrealizowaliśmy kilka
propozycji strony internetowej, z której został wybrany jeden projekt. Strona została zaprojektowana i wdrożona w 2013 roku i dziś już nie jest dostępna w wersji
online. Dla marki Bagietka zaprojektowaliśmy również logotyp i księgę identyfikacji dla nowej marki Artisan, marki dotyczącej wyrobu zdrowych produktów
pszennych. Współpraca trwa od 2012 roku do 2020 roku. Niestety, wraz z przeniesieniem naszej działalności na teren Warszawy i Łodzi, współpraca przestała
funkcjonować, nie mogliśmy być czynnym członkiem działu marketingu, co znacznie utrudniło bieżące i wymagające szybkich działań kontaktów.

Montrell, Hajnówka,
To m a s z ó w
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Azji
Identyfikacja wizualna

Konkurs na logotyp

Muzeum Azji i Pacyfiku
Konkurs zorganizowany przez Muzeum Azji i Pacyfiku w 2014
roku. Nowe logo oraz identyfikacja miała na celu promocję
muzeum jako ośrodka życia kulturalnego, miejsca otwartego na
turystów, gdzie mogą oni zapoznać się z tradycją kulturalną
państw orientalnych min. Chin czy Bliskiego Wschodu.
Nowa identyfikacja przyczynia się do poszerzenia wiedzy o
istnieniu muzeum również rodzimym twórcom, dzięki
zorganizowaniu konkursu plastycznego.
Logotyp miał nieodłącznie kojarzyć z kulturą azjatycką.
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