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Nasza praca ma długofalowe przełożenie na biznes
Pracujemy z firmami, które dzięki współpracy z nami 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 

efektywnej drogi

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.



Od lat znamy branżę CFM i 
rynek EV

Mamy szerokie doświadczenia zarówno jeśli 

chodzi o branżę Car Fleet Management jak i 

promocję samochodów elektrycznych w Polsce:

• Przez ostatnie 6 lat pełna obsługa 

komunikacyjna jednego z głównych graczy na 

rynku CFM

• Zbudowanie pozycji Top of Mind największej w 

Europie wypożyczalni samochodów 

elektrycznych Vozilla (4-ro krotnie więcej 

aktywnych użytkowników w porównaniu do 

największego konkurenta - Traficar)



Wybrane realizacje



Top of Mind branży 
Vozilla

Wyzwanie:

Launch pierwszej w Polsce firmy car-sharing
opartej o auta elektryczne. Jedynie 3% korzystało 
wcześniej z tej usługi, a ponad 70% obawiało się 
samochodów EV.

Efekt:

Rozpoznawalność spontaniczna na rynku sięgnęła 
40% (wobec 6% największego konkurenta), 
samochody wypożyczono 600 tys. razy i 
przejechano nimi ponad 4 mln kilometrów. Vozilla
zdobyła także 4-ro krotnie więcej użytkowników niż 
konkurencja. Samochody elektryczne stały się 
atutem firmy i komunikacyjnym wyróżnikiem, który 
pozwolił wyróżnić ją na rynku.

Obszary:

Public Relations

DesignDigitalCreative

Performance Strategy







Zwiększenie zasięgu komunikacji  
Aluprof

Wyzwanie:

Nadanie nowej energii wizerunkowi firmy będącej 
jednym z europejskich liderów branży.

Efekt:

W ciągu 2021 roku uzyskaliśmy 1 700 publikacji w 
mediach na temat marki w ciągu roku co 
przełożyło się na dotarcie do 9 milionów odbiorców, 
zwiększyliśmy średni zasięg dzienny na Facebooku 
o 58% i dzięki naszej pracy firma uzyskała dostęp 
do 6 500 obserwujących na Linkedin, a jej zasięg 
komunikacyjny wzrósł o 800%.

W 2021 roku firma wkroczyła na międzynarodową 
scenę za sprawą zainicjowanej przez nas akcji 
„Future Builders”.

Obszary:

Public Relations

DesignDigitalCreative

Performance Strategy







https://youtu.be/SvvJgBEVuFk

https://youtu.be/SvvJgBEVuFk


Nowa marka smartfit w USA
Jetsnatch
Wyzwanie:

Opracowanie nowej marki i wprowadzenie jej na 
rynek od kilku lat dynamicznie zapełniający się 
znaczącymi graczami (np. Tonal)

Efekt:

Dla Jetsnatch trening ciała to sposób na 
wzmocnienie siebie jako człowieka, bo za siłą 
fizyczną podąża siła umysłu. Naszym zadaniem 
było przekucie tej filozofii w DNA nowo powstałej 
marki. Opracowaliśmy strategię, nazwę, SIW, 
wszystkie materiały promocyjne, spot promocyjny, 
a także współpracujemy przy tworzeniu produktu.

W pierwszych 2 tygodniach dotarliśmy do 250 tys
zainteresowanych odbiorców. A premiera systemu 
Jetsnatch jeszcze przed nami.

Obszary:

Public Relations

DesignDigitalCreative

Performance Strategy





Spot wizerunkowy: 
https://youtu.be/6vVFSq0JXzg

https://youtu.be/6vVFSq0JXzg


Nowa odsłona sklepów
Kakto

Wyzwanie:

Kakto to polska sieć sklepów RTV i AGD. Stanęliśmy 
przed zadaniem opracowania komunikacji 
budującej świat marki Kakto od zera. 

Efekt:

W opracowanej kampanii postawiliśmy na dwie 
główne wartości sklepów lokalnych Kakto: 
sprzedaż z ludzką twarzą i fachowa porada. 
Wykorzystaliśmy wizerunek sprzedawców Kakto co 
nie tylko zwiększyło autentyczność przekazu, ale 
też podziałało pozytywnie na samych 
pracowników. Po 3 tygodniach emisji z nowym 
wizerunkiem marki zapoznało się prawie 3 mln 
osób, a konwersja na sklepie online wzrosła o 20%.

Obszary:

Strategy Design

Digital

Creative



Spot online: https://youtu.be/0xwHxGXrXe4
Spot online: https://youtu.be/tjWFMAHMg00
Produkcja video: https://youtu.be/wCxbWvmTYXg

https://youtu.be/0xwHxGXrXe4
https://youtu.be/tjWFMAHMg00
https://youtu.be/wCxbWvmTYXg


Kampania repozycjonująca
Dekoral

Wyzwanie:

Przeprowadzenie kampanii, która pozwoli na nowo 
zdefiniować jedną z najbardziej popularnych marek 
wnętrzarskich w Polsce.

Efekt:

Kampania „Twój dom – Twój styl” osadza się na 
obserwacji, że Polacy wciąż nie traktują wnętrz 
jako miejsce, które można kształtować pod siebie. 
Dekoral zachęca do tego poprzez najszerszą na 
rynku ofertę kolorów oraz łatwą aplikację farb.

Podczas kampanii zasięg online marki wzrósł o 
270%, zasięg w mediach o 110% a komunikat dotarł 
do 7 milionów osób. Działania podniosły poziom 
rozpoznawalności Dekoralu, ale także pozwoliły na 
repozycjonowanie marki na rynku.

Obszary:

Public Relations

DesignDigitalCreative

Performance Strategy





Tutoriale produktowe: https://youtu.be/ygSZG7crhtc
Produkcja Vloga: https://youtu.be/9EV-f7Sprlk
Produkcja Video produktowych: https://www.facebook.com/watch/?v=2704754809809684

https://youtu.be/ygSZG7crhtc
https://youtu.be/9EV-f7Sprlk
https://www.facebook.com/watch/?v=2704754809809684


Zwiększenie 
rozpoznawalności marki
Blachotrapez

Wyzwanie:

Zbudowanie pozycji lidera w branży oraz 
wypromowanie nowego biznesowego wizerunku 
firmy przy jednoczesnym zwiększeniu dotarcia do 
nowych grup odbiorców.

Efekt:

Usystematyzowanie komunikacji produktowej 
i regularne kontakty z mediami zaprocentowały 
dotarciem do blisko 3 milionów osób (2019 r.), 
rozpoznawalność marki wzrosła o ok. 33% w latach 
2017-2019, a Firma jest obecnie liderem branży. 
Blachotrapez funkcjonuje jako międzynarodowa 
Grupa Kapitałowa i pojawia się w największych 
mediach w kraju jako Success Story Polskiego 
biznesu.

Obszary:

Public Relations DesignCreative







Kampania repozycjonująca
Walldesign

Wyzwanie:

Transformacja marki z segmentu premium do 
przystępnej półki. Konieczne było przygotowanie 
nowej koncepcji kreatywnej, która zmieni 
nieefektywne pozycjonowanie na rynku.

Efekt:

Walldesign jako produkt dopełniający nasze 
mieszkanie – to podstawa koncepcji „I już nic nie 
trzeba zmieniać”. Przygotowane kreacje reklamowe 
pozwoliły skutecznie zmienić postrzeganie marki 
na rynku. Podczas kampanii dotarły one do 
3 milionów osób, a średnio aż 30% odbiorców 
zainteresowało się treściami produktowymi. 
W ramach działań zorganizowaliśmy także konkurs, 
gromadząc około 600 zgłoszeń.

Obszary:

Public Relations

DesignDigitalCreative





Nowa platforma komunikacji
Perlux

Wyzwanie:

Marka Perlux od kilku lat próbowała znaleźć swoje 
miejsce na rynku. Naszym celem było opracowanie 
platformy komunikacji, która pozwoli wyróżnić 
markę wśród konkurencji i nadać jej nową 
dynamikę.

Efekt:

„Nie potrzebujesz innych dodatków” to kampania 
wzmacniające kobiecą pewność siebie. Każda 
kobieta ma w swojej szafie "superciuch", który 
dodaje wiary we własne siły, nastraja pozytywnie i 
napędza do działania. Perlux jako marka ma pełnić 
funkcję pomocnika, który dba o te ważne stroje. 
Koncepcja pozwoliła wyróżnić Perlux na 
zunifikowanym rynku i została bardzo dobrze 
przyjęta przez odbiorców.

Obszary:

DesignCreative





Geox



Tyxo



Pracowaliśmy 
również dla:



Co możemy wspólnie 
zrobić?



Specjalizujemy się w doradztwie 
strategicznym 
i prowadzeniu działań 
komunikacyjnych, które budują 
dostępność mentalną.

Dobór narzędzi jest dla nas 
drugorzędny. 



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

Możemy to robić łącząc ze sobą dwie drogi:

Budowanie trwałej świadomości wśród szerokiej
grupy docelowej. Tak, by w sytuacji rzeczywistego
wyboru w ramach kategorii, 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 zakupu.

Dostępność mentalna wpływa na decyzje zakupowe…
Rozważanie w momencie zakupu



F A Z A  1

Z A I N T E R E S O W A N I E  
K A T E G O R I Ą

Potencjalny klient zaczyna 
zastanawiać się nad wyborem 

i nie robi tego przypadkowo. Ma 
już z tyłu głowy gdzie będzie 

szukać, ma pewien zestaw firm, 
które bierze pod uwagę.

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 tym 

segmencie. 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
C
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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

…i jest dostosowana do miejsca na ścieżce zakupowej 
Cztery fazy komunikacji



C
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K
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TV
Billboard 

sponsorski

Social Media
Content marketing
Działania reklamowe

Influencerzy
Akcje partnerskie

POS
Promocje sprzedażowe

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

Przykładowy układ współgrających narzędzi
System naczyń połączonych



Rozum i emocje
w komunikacji

A komunikację emocjonalną zwyczajnie 
trudniej jest zbyć i trafia do wszystkich, 
bez względu na to czy akurat szukają 
produktu, czy nie. 

W odróżnieniu od argumentów 
racjonalnych, zostaje ona na dłużej 
w pamięci odbiorców (np. do momentu aż 
konsument zainteresuje się kategorią).

Komunikacja racjonalna (w tym promocje 
sprzedażowe) wpływa przede wszystkim 
na tych, którzy teraz myślą o zakupie 
(i wśród nich daje szybkie rezultaty). 

Ci którzy o nim akurat nie myślą 
(zdecydowana większość), zbywają takie 
komunikaty i szybko zapominają 
o wszystkich racjonalnych argumentach.



→ Działania sprzedażowe wsparte 

działaniami wizerunkowymi 

wzmacniają się wzajemnie.

→ Sprzedaż + „sprzedawalność marki”

→ Najbardziej efektywny podział 

budżetu: 60/40 na rzecz wizerunku.

Źródło: analiza 30 lat kampanii dla 1000 firm z 83 branż.

Sprzedaż x Wizerunek



KAMPANIE 
RACJONALNE/SPRZEDAŻOWE

KAMPANIE 
EMOCJONALNE/WIZERUNKOWE

https://ipa.co.uk/media/5811/long_and_short_of_it_presentation_final.pdf

https://ipa.co.uk/media/5811/long_and_short_of_it_presentation_final.pdf


Sprzedaż x Wizerunek
KAMPANIA 

RACJONALNE/SPRZEDAŻOWE
KAMPANIA 

EMOCJONALNE/WIZERUNKOWE

https://www.youtube.com/watch?v=T1chdqcDtyA

https://www.youtube.com/watch?v=T1chdqcDtyA


Kompletne wsparcie marketingowe:

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.



Zapraszamy 
do rozmowy

www.wills.pl |  w.pastucha@wills.pl |  535773424

https://www.willsintegrated.com/
mailto:w.pastucha@wills.pl

