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→ Jaka jest aktualna kondycja rynku zoologicznego?

→ Jakie potrzeby mają konsumenci?

→ Czy te potrzeby zmieniły się w ostatnim czasie?

→ Jakie są najważniejsze trendy w branży?

→ Jak pandemia wpłynęła na branżę zoologiczną?

Czego dowiesz się z 
tego dokumentu?



3 x indywidualny wywiad 
pogłębiony ze specjalistą 

– behawiorystką, 
weterynarzem, groomerem

IDI SPECJALIŚCI

10 x wywiad z 
konsumentkami i 

konsumentami, którzy w 
ciągu ostatniego miesiąca 

kupowali produkty dla 
zwierząt

IDI KLIENCI

Analiza wyników badań i 
danych rynkowych

RAPORTY RYNKOWE

Analiza komunikacji 
wybranych podmiotów 

rynkowych

KODY KOMUNIKACJI

Analiza najważniejszych 
trendów w kategorii w 

roku 2020

TRENDY 2020

Przeprowadziliśmy 
szereg analiz:



Z zebranych informacji
wyłonił się obraz aktualnej 
sytuacji rynkowej. 



Rynek zoologiczny 
2020 



Rynek zoologiczny 
Wartość rynku

3,4 mld zł 
Tyle wyniosła sprzedaż detaliczna produktów 

zoologicznych w Polsce w 2018 r., by w bieżącym roku 
przekroczyć już 3,5 mld zł

4-5% w skali roku 
O tyle rokrocznie rośnie rynek. Według prognoz jego 

wartość osiągnie 4 mld zł w 2022 r. 

Psy i koty górą
Właściciele tych zwierząt stanowią główne filary 

zakupowe w branży.

DYNAMIKA I OBSZARY ROZWOJU BRANŻY ZOOLOGICZNEJ W POLSCE W LATACH 2020–2023 WG EUROMONITOR INTERNATIONAL



Rynek zoologiczny 
Konsumenci i zwierzęta

45% Polaków
posiada zwierzę w domu.

84% rynku 
stanowią karmy dla zwierząt, reszta to akcesoria.

96% karm
to karmy dla psów i kotów, a to przekłada się na 81,4% 

wszystkich sprzedanych karm.
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Jakie zwierzęta posiadamy?
Zmieniające się nawyki

39% zwierząt domowych to psy, 
które wciąż zajmują pierwsze miejsce w rankingu, ale to 

może wkrótce się zmienić, bo…

… już 33% to koty,
które powoli wyprzedzają psy pod względem sprzedaży 

dedykowanych dla nich produktów. Są też coraz częściej 
wybierane jako zwierzę domowe.

THE EUROPEAN PET FOOD INDUSTRY, FEDIAF FACTS & FIGURES 2019

DYNAMIKA I OBSZARY ROZWOJU BRANŻY ZOOLOGICZNEJ W POLSCE W LATACH 2020–2023 WG EUROMONITOR INTERNATIONAL



Konsumenci są coraz 
bardziej świadomi
Postawy i zachowania

Coraz więcej właścicieli zwierząt 
zauważa, jak ważne jest dbanie o 
zdrowie i samopoczucie pupili. Mimo to, 
jak podaje EUROMONITOR, od 25%-40% 
zwierząt, czyli co 3/4 kot/pies, żyje na 
diecie domowej. Problemem jest cena 
karm, ale i brak świadomości właścicieli. 

Stopniowy wzrost świadomości potrzeb 
żywieniowych zwierząt domowych to 
istotny czynnik rozwoju branży. Ci 
nieprzekonani do karm marketowych to 
olbrzymi potencjał wzrostu, który szybko 
się nie wyczerpie.

DYNAMIKA I OBSZARY ROZWOJU BRANŻY ZOOLOGICZNEJ W POLSCE W LATACH 
2020–2023 EUROMONITOR INTERNATIONAL



Wzrost sprzedaży
Potencjał rozwoju

Branża jest w Polsce jeszcze stosunkowo 
młoda, dynamiczna. Przyzwyczajenia 
konsumenckie się zmieniają. 

Jak podaje agencja Nielsen dla 
„Rzeczpospolitej”, aż o 12% wzrosła 
wartość sprzedaży karm dla zwierząt i 
środków czystości. 

Aktualnie sytuacja na rynku rokuje 
bardzo dobrze. Wzrastający odsetek 
adopcji i kupowanych zwierząt to 
większy skok sprzedaży artykułów 
przeznaczonych dla naszych 
czworonożnych przyjaciół.

https://filarybiznesu.pl/podczas-pandemii-zwiekszyly-sie-wydatki-polakow-
co-kupujemy-najchetniej/a4068
DYNAMIKA I OBSZARY ROZWOJU BRANŻY ZOOLOGICZNEJ W POLSCE W LATACH 2020–
2023 EUROMONITOR INTERNATIONAL,

https://filarybiznesu.pl/podczas-pandemii-zwiekszyly-sie-wydatki-polakow-co-kupujemy-najchetniej/a4068


Branża zoologiczna
trendy 2020



Psy i koty walczą 
o pierwsze miejsce
Zmieniające się preferencje

Koty powoli dorównują psom, jeśli chodzi 
o sympatię ludzi. Są „łatwiejsze” w 
codziennym życiu, wymagają od nas 
mniej czasu na pielęgnację czy zabawę. 

Widać to na podstawie poziomu 
sprzedaży karm, który dla psów i kotów 
kształtuje się bardzo podobnie. 

DYNAMIKA I OBSZARY ROZWOJU BRANŻY ZOOLOGICZNEJ W POLSCE W LATACH 
2020–2023 EUROMONITOR INTERNATIONAL,



Jesteśmy zakochani w 
małych pieskach
Ulubione rasy

Polacy najczęściej decydują się na 
buldogi francuskie, chihuahua, 
maltańczyki. Duże rasy wybieramy 
rzadziej, jeśli już - są to zazwyczaj 
labradory.

Dlaczego? 

Większe psy są droższe w utrzymaniu i 
niestety w powszechnej opinii nie nadają 
się do mieszkania w bloku.

DYNAMIKA I OBSZARY ROZWOJU BRANŻY ZOOLOGICZNEJ W POLSCE W LATACH 
2020–2023 EUROMONITOR INTERNATIONAL



..i preferujemy duże 
kociaki
Ulubione rasy

U właścicieli kotów widać odwrotny 
trend. Najchętniej wybierane rasy to 
właśnie te duże, jak Maine coon czy kot 
norweski. 

Mimo większych gabarytów wciąż 
wymagają mniej czasu i atencji niż psy. 
Nic więc dziwnego, że ich popularność 
rośnie. 

DYNAMIKA I OBSZARY ROZWOJU BRANŻY ZOOLOGICZNEJ W POLSCE W LATACH 
2020–2023 EUROMONITOR INTERNATIONAL



Konsumenci potrzebują 
wsparcia i porady
Drivery decyzji zakupowych

Kupując artykuły i karmę dla zwierząt, 
jesteśmy coraz bardziej dociekliwi. W 
trosce o zdrowie naszych zwierząt 
chcemy znać wszystkie „za” i „przeciw”. 
Dobrze, jeśli ktoś nam szczegółowo o 
nich opowie i doradzi. 

Wybierając karmę dla psa lub kota, 
uważnie czytamy składy. Najważniejsza 
jest ilość mięsa i jego rodzaj (73%). Mięso 
dobrego gatunku, bez zbędnych 
podrobów liczy się bardziej niż liczba 
zawartych konserwantów. 

https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/rynek-karmy-dla-psow-najnowsze-badanie-
preferencji-zakupowych-analiza

https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykul/rynek-karmy-dla-psow-najnowsze-badanie-preferencji-zakupowych-analiza


Producenci – w pogoni 
za jakością
Zmiana podejścia

Producenci zauważając wzrost 
świadomości, przestali walczyć ceną -
teraz liczy się jakość produktu.

Wzbogacają karmy i przekąski o dodatkowe 
witaminy, prebiotyki. Klienci zwracają nawet 
uwagę na to, czy w produkcie jest gluten, 
co dla zwierząt nie ma większego 
znaczenia. Istnieją również mniej kaloryczne 
karmy dedykowane pupilom z nadwagą. 

Ważnym elementem jest wspomniana 
wcześniej ilość zawartego w karmie mięsa. 
Im więcej, tym lepiej.



Jak wykorzystać tę 
wiedzę?

Koty doganiają psy pod względem popularności. To może być dobry 
moment na rozszerzenie oferty marki o produkty przeznaczone właśnie 
dla nich.

Ważna jest w dzisiejszych czasach transparentność oraz sposób, w jaki 
przedstawia się korzyści. Jesteśmy coraz bardziej świadomymi 
konsumentami, a nasza wiedza o potrzebach zwierząt ciągle rośnie…



Zwierzę jako członek 
rodziny
Trend: humanizacja

Zjawisko humanizacji to jeden z głównych 
napędów akcesoriów dla zwierząt. 
Zwierzęta coraz częściej widzimy jako 
pełnoprawnego członka rodziny i tak też je 
traktujemy. 

Dlatego rynek akcesoriów dla zwierząt 
wzmocnił się w ostatnich latach. Kupujemy 
coraz drożej i coraz więcej. 

Wartość detaliczna rynku w 2023 roku 
przewidywana jest na 700 mln zł.

https://hau-hau.com

https://hau-hau.com/


Najczęściej kupowane 
akcesoria
Trend: innowacje

Czego najczęściej szukamy?

• oryginalne obroże i smycze dla psów,
• zabawki dla zwierząt,
• legowiska,
• toalety dla kotów,
• akwaria,
• przybory do groomingu
• żwirki dla kotów

Wybierając te produkty, przychylnym okiem 
patrzymy też na nowinki 
i innowacje.



„Nowa, lepsza formuła” 
Trend: innowacje

Nowa generacja żwirku dla kotów, lepsza 
formuła szamponu do kąpieli szczeniaka, 
innowacyjna obroża. Na współczesnym 
rynku zoologicznym producenci 
najprostszych produktów walczą o uwagę 
konsumentów, posługując się pojęciem 
szeroko rozumianej „innowacji”. 

Tworzy się też zupełnie nowe produkty, 
projektowane z myślą o zaspokojeniu 
potrzeb opiekunów i ich pupili w nowatorski 
sposób.



iFetch – automatyczna 
wyrzutnia piłek
Nieskończona zabawa dla psa i chwila 
odpoczynku dla właściciela. 

https://goifetch.com

Litter robot
Zrobotyzowana samoczyszcząca 

kuweta dla kotów.

https://www.litter-robot.com/ca/

https://goifetch.com/
https://www.litter-robot.com/ca/


Go-smart: Pet Leash
Smart smycz połączona z aplikacją w telefonie. 
Posiada takie opcje, jak podświetlanie czy 
pomiar aktywności fizycznej zarówno 
właściciela, jak i psa.

http://mypetkit.co.nz/go-smart-pet-leash/

PlayDate: Pet Camera
Smart Ball

Ukryta kamera w zabawce, dzięki której 
można w dowolnej chwili obserwować 

swojego pupila, jednocześnie się z nim bawiąc.

http://www.startplaydate.com

http://mypetkit.co.nz/go-smart-pet-leash/
http://www.startplaydate.com/


Nie tylko produkty
Trend: usługi

Wiemy już, że swoje zwierzęta traktujemy 
tak, jak ludzi. W takim podejściu przodują 
Chiny, gdzie oferowana jest nawet 
zwierzęca akupunktura. 

W Niemczech coraz mocniejszą pozycję 
zyskuje homeopatia i naturopatia zwierząt. 
Osoba zajmująca się tym typem leczenia, 
często współpracując z weterynarzem, to 
Tierheilpraktiker. 

Polska ogranicza się jednak na razie do 
zwierzęcych spa, fryzjerów etc. Znajdą się 
jednak również bardziej finezyjne zajęcia dla 
pupili, jak np. joga dla psów. 



Ochrona zwierząt jest dla 
konsumenta bezcenna
Trend: usługi

Im bardziej kochamy zwierzęta, tym mocniej 
chcemy, żeby żyły na wysokim poziomie, 
tak jak my. Coraz częściej wybieramy dla 
nich produkty i usługi premium, dbając o nie 
momentami bardziej niż o siebie.

Suplementy diety, preparaty 
przeciwpasożytnicze to jedne z najczęściej 
kupowanych produktów z tej kategorii. 

DYNAMIKA I OBSZARY ROZWOJU BRANŻY ZOOLOGICZNEJ W POLSCE W LATACH 2020–
2023 EUROMONITOR INTERNATIONAL,



Leczenie bezdotykowe
Trend: usługi

Martwimy się o swoich pupili 24 h na dobę. 
Oglądamy przez kamerki, sprawdzamy na 
mapie GPS, czy na pewno są w domu. 
Chcemy mieć również możliwość ciągłego 
monitorowania ich zdrowia.

Powstają pierwsze platformy online, na 
których bezkontaktowo można odwiedzać 
weterynarza.

https://firstvet.com/

https://firstvet.com/


Psycholog dla zwierząt
Trend: usługi

Dbamy nie tylko o zdrowie fizyczne, ale i 
psychiczne. Psi psycholodzy, behawioryści. 

Przykładem jest startup inupathy, który 
stworzył urządzenie pozwalające poznać 
stan psychiczny naszego zwierzęcia za 
pomocą monitorowania tętna.

https://inupathy.com/en/home/

https://inupathy.com/en/home/


Ubezpieczenia
Trend: usługi

Ubezpieczenia to również ważny wątek, 
jeśli chodzi o bezpieczeństwo zwierząt. 
Przykładem jest towarzystwo „Compensa” z 
ubezpieczeniem „Mój Compan”, które 
wypłaca nawet świadczenie na zakup 
nowego zwierzęcia, jeśli coś będzie nie tak 
z wcześniej zakupionym szczenięciem. 

https://www.compensa.pl/blog/122/zadbaj-
o-swoje-zwierze-domowe-z-moim-
companem

https://www.compensa.pl/blog/122/zadbaj-o-swoje-zwierze-domowe-z-moim-companem


Im szybciej zajmie się swoje miejsce na rynku produktów dla zwierząt, tym 
lepiej. W Polsce jest na to wolna przestrzeń, a nie zanosi się na to, żeby 
trend rozpieszczania zwierząt miał słabnąć.

Na rynek trafia coraz więcej rozwiązań typu smart. Jest to jeszcze młoda 
gałąź, ale bardzo dobrze prosperująca. Chcąc nadążać za rynkiem, należy 
sprawdzić, jakie innowacje jako firma możemy zaoferować konsumentom, 
aby poprawić jakość życia ich i zwierząt.

Rynek zoologiczny to nie tylko produkty. Dynamicznie rozwijająca się 
branża usług dla zwierząt to ciekawy pomysł na rozszerzenie oferty marki 
lub intratną kooperację. Wiedzę o trendach w tym obszarze warto 
czerpać również z rynków zagranicznych.

Jak wykorzystać tę 
wiedzę?



Wpływ pandemii na 
branżę i konsumenta



Zmiana postaw 
konsumenta 
w pandemii
Zmiana postaw konsumentów

Przez pandemie czujemy się nie tyko 
samotni. Tracimy również poczucie 
przynależności, a kontakty z innymi są 
trudniejsze. 

Jesteśmy też coraz bardziej nieufni. 
Uważniej przyglądamy się firmom i temu, 
co kupujemy. Chcemy, by marki były 
odpowiedzialne społecznie.

Pragniemy odzyskać poczucie 
bezpieczeństwa, korzystając ze 
wszystkich możliwych środków. 

https://go.forrester.com/blogs/consumer-energy-drops-on-all-four-dimensions-amid-
covid-19/

https://go.forrester.com/blogs/consumer-energy-drops-on-all-four-dimensions-amid-covid-19/


Rośnie liczba adopcji
Zmiana postaw konsumentów

W dzisiejszych czasach bliskość jest 
bezcenna. Potrzebujemy kogoś, na kim 
możemy się oprzeć, a zwierzęta domowe 
to najlepsi przyjaciele, jakich możemy sobie 
wyobrazić. Czy jest więc lepszy moment na 
adopcję niż TERAZ? 

Dowodem jest m.in. wypowiedź Elżbiety 
Malczyk z programu Adopciaki.pl. 
Przedstawicielka organizacji twierdzi, że 
liczba formularzy adopcyjnych w marcu 
tego roku wzrosła trzykrotnie. Podobny 
trend odnotowują schroniska. Jak mówi 
kierownik jednej z takich placówek z 
Nowego Sącza, liczba chętnych do adopcji 
w marcu była większa niż dostępnych 
aktualnie zwierząt.

https://kobieta.onet.pl/pandemia-a-wzrost-adopcji-
bezdomnych-zwierzat-ze-schronisk/rk11rpj

https://kobieta.onet.pl/pandemia-a-wzrost-adopcji-bezdomnych-zwierzat-ze-schronisk/rk11rpj


Marki pokazują zwierzęta 
jak ludzi
Tematy komunikacji

Głównym zadaniem w komunikacji marek 
jest humanizacja zwierząt i jak 
największe zbliżenie ich do nas samych. 

Antropomorfizm i często absurdalne 
sytuacje, których w normalnym życiu 
konsument nie doświadcza, to idealne 
narzędzia, aby na niego wpłynąć. W 
końcu traktując zwierzęta jak ludzi, 
jesteśmy w stanie przeznaczyć na nie 
więcej pieniędzy i czasu. 

materiały reklamowe marek: Pedigree, Whiskas



Cechy charakteru zwierząt na przykładzie 
karmy dla psów i kotów

Beztroskie

Dziecinne

Energiczne

Wesołe 

Nierozgarnięte 

Ciekawe świata

Niecierpliwe

Ufne

Dojrzałe

Eleganckie

Zdystansowane

Poważne

Pewne siebie

Wiedzą, czego chcą

Cierpliwe

Oceniające

PSY KOTY



Na początku pandemii wykupywaliśmy 
nie tylko papier toaletowy i żywność. 
Podwójne zakupy robiliśmy również dla 
naszych zwierząt. Zaczął się lockdown. 
Branża zoologiczna przeniosła się do 
internetu, tak jak inne branże, i tam 
powinna szukać szansy na rozwój. 

Sprzedaż online wzrosła i ta tendencja 
będzie się utrzymywać. Aby być 
obecnym na rynku, trzeba istnieć w sieci. 
Chociażby na Allegro, gdzie konsumenci 
często szukają produktów. 

Skok sprzedaży online
Rola e-commerce



Internet to wymarzone 
miejsce dla branż zoo
Komunikacja on-line

Internet to również miejsce do 
budowania wizerunku i więzi z klientami, 
nie tylko kanał sprzedaży. Branża 
zoologiczna ma tutaj ułatwione zadanie, 
internet to w końcu miejsce, w którym 
chętnie oglądamy przysłowiowe „pieski i 
kotki”. Dowodem na to jest rosnąca 
liczba zwierzęcych „influencerów”, 
gromadzących wokół siebie 
zaangażowane społeczności. 
Współpraca z nimi może być ciekawym 
uzupełnieniem strategii komunikacji 
marki.



Wsparcie, zaangażowanie, 
empatia
Elementy CSR

Prócz beztroskiej i momentami bajkowej 
komunikacji marki coraz częściej 
podejmują tematy bardziej przyziemne. 

Pomoc dla schronisk, walka z 
okrucieństwem wobec zwierząt. To 
główne tematy kampanii największych 
producentów. Taka postawa to w tych 
czasach tak naprawdę must have marki.

Materiały reklamowe Cutcher’s i Pedigree



Emocje Potrzeba nowości Internet

Niepewność i obawa o 
przyszłość sprawiają, że ważne 
jest dla nas poczucie bliskości, 

zrozumienia, przyjaźni. 

Pokażmy w komunikacji, że pies i 
kot to najlepsi towarzysze, 

również w trudnych czasach.

Jednocześnie jesteśmy już często 
zmęczeni i zniechęceni. Z radością 
powitamy w naszym życiu trochę 

radości, przygody, chętnie 
spróbujemy czegoś nowego.

A przecież posiadanie domowego 
zwierzaka to właśnie taka 

przygoda.

Oglądanie zwierząt w internecie to 
doskonały sposób na dobry 

humor. Dotyczy to nie tylko ich 
posiadaczy.

Wykorzystajmy potencjał 
komunikacji on-line do działań 
zarówno sprzedażowych, jak i 

wizerunkowych.

Komunikacja w (i po) pandemii…
Na co zwrócić uwagę?



Zwiększanie 
sprzedaży



Zrozumienie kupujących i rynku 
umożliwia zaplanowanie działań 
dających pozytywny zwrot z 
inwestycji i długoterminowy wzrost.



Kluczem do zwiększania udziałów rynkowych jest jednoczesne 
zwiększanie 3 dostępności - mentalnej, fizycznej i portfolio.

3 siły napędzające wzrost udziałów



3 siły napędzające wzrost udziałów

DOSTĘPNOŚĆ MENTALNA
§ Znajomość marki
§ Spójny wizerunek
§ Top of Mind -> na ile dana

marka przychodzi mi do głowy
kiedy myślę o zakupie produktu
z kategorii.

Niska dostępność mentalna 
hamuje potencjał sprzedażowy 

wypracowany przez dostępność 
fizyczną i portfolio.

DOSTĘPNOŚĆ PORTFOLIO
§ Wyróżniająca paleta produktów
§ Innowacje produktowe
§ Produktowa odpowiedź na każdą

linię produktową / estetykę
oferowaną przez konkurenta.

§ Hero products.

DOSTĘPNOŚĆ FIZYCZNA
§ Łatwość nabycia
§ Dystrybucja na terenie kraju
§ Dostępność produktów
§ Widoczność w POS (dzięki działaniom

shopperowym)
§ Relacje z dystrybutorami



Wills Integrated specjalizuje się 
w doradztwie strategicznym i 
prowadzeniu działań 
komunikacyjnych, które budują 
dostępność mentalną.



Zwiększanie dostępności mentalnej
Rozważanie w momencie zakupu

Zależy nam na budowaniu dostępności mentalnej,
która przekłada się na wzrosty sprzedaży,

a w kategorii kosmetyków możemy to robić, łącząc ze sobą dwie drogi:

Budowanie trwałej świadomości wśród szerokiej
grupy docelowej. Tak, by w sytuacji wyboru przy
półce, promowana marka znalazła się w wachlarzu
branych pod uwagę opcji.

Działania wymierzone w ścieżki zakupowe
konsumentów, którzy akurat rozważają zakup oraz
działania mające na celu wygenerowanie zakupów
impulsowych.



F A Z A  1

Z A I N T E R E S O W A N I E  
P R O D U K T A M I  Z O O

Potencjalny klient zaczyna 
zastanawiać się nad wyborem 

produktów dla swojego pupila, nie 
robi tego przypadkowo. Ma już 

swoje ulubione marki. Część 
odbiorców na tym etapie się 

zatrzymuje.

TOP OF MIND + WIZERUNEK

F A Z A  2

A K T Y W N E  
P O S Z U K I W A N I A

Na tym etapie kształtują się 
konkretne potrzeby klienta. 

Wiedza zebrana podczas 
poszukiwań tworzy 

„światopogląd” na temat tego, co 
jest dobre, a co złe w świecie 

produktów dla zwierząt.. 
Zaangażowanie w tę fazę jest 

mocno zróżnicowane w różnych 
grupach.

TRAFFIC + LEADY

F A Z A  4

U Ż Y T K O W A N I E

Zadowoleni z zakupu i efektu, 
demonstrują  go znajomym 

offline, jak i  online poprzez media 
społecznościowe.

WOM + UGC
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F A Z A  3

D E C Y Z J A  Z A K U P O W A

Po zapoznaniu się z 
dostępnymi na rynku opcjami, 

klient podejmuje decyzję o 
zakupie. Preferencje zależą od 
rodzaju klienta, dlatego warto 

działać na kilka sposobów.

ZAKUP

Dobór narzędzi wspierający 
decyzje na ścieżce zakupowej



Przykładowy układ
współgrających narzędzi
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TV
Billboard 

sponsorski

Social Media
Content marketing
Działania reklamowe

Influencerzy
Akcje partnerskie

POS
Promocje sprzedażowe

Packaging design

Strona www
Prezentacja oferty

Komunikacja wizerunkowa

Internet
Google Ads

(Remarketing)

Social media
Konkursy

Interakcja z fanami

Media Relations
Współpraca redakcyjna

Branded Content
Lokowanie marki

Internet
Google Ads

TOP OF MIND + 
WIZERUNEK

TRAFFIC + LEADY WOM + UGCZAKUPTOP OF MIND + WIZERUNEK



Dlaczego warto z nami 
współpracować?





Nasza praca ma długofalowe przełożenie na biznes
Pracujemy z firmami, które dzięki naszej współpracy zwiększyły wartość firmy, 

podniosły zaangażowanie pracowników, pogłębiły penetrację rynku lub stworzyły 
markę, która wzmacnia ich pozycję na lata.

Pracujemy ze 
świadomością 

kontekstu 
biznesowego

Budujemy markę 
będącą 

długotrwałym 
zasobem firmy

Realizujemy 
wspólnie 

określone cele

Szukamy 
najbardziej 

efektywnego 
sposobu

Budujemy wartość.



Realizujemy projekty z obszarów:

Public Relations Performance Strategy Creative

Digital Branding Design

Integrated

Budowanie efektywnej 
obecności i relacji w 

mediach

Skuteczne zarządzanie 
budżetem kampanijnym 

w celu realizacji KPI

Opracowywanie 
pozycjonowania i 
strategii marki

Kreowanie historii, 
konceptów i linii 
komunikacyjnych

Przygotowanie 
contentu i realizacja 

aktywacji w Internecie

Tworzenie identyfikacji 
wizualnej marki

Projektowanie 
materiałów graficznych 
spójnych z konceptem

Realizacja celów biznesowych i strategicznych dzięki 
integracji wiedzy i umiejętności z wielu obszarów.



Integrujemy wiedzę i perspektywy

Celowość Współpraca Nowe drogi
Lubimy zadawać 

pytania, by wiedzieć co 
robimy. Planujemy 

pracę z myślą o celu.

Staramy się patrzeć z 
różnych perspektyw. 
Współpracujemy z 

klientem, a nie na jego 
zlecenie.

W poszukiwaniu 
efektywności 

sprawdzamy nowe 
rozwiązania.



Zapraszamy 
do rozmowy

www.wills.pl |  b.siniarski@wills.pl |  +48 533 295 270

http://www.wills.pl/
mailto:b.siniarski@wills.pl
tel:+48533295270

