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Zajmujemy się marketingiem.
Budujemy wartość.



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



Nasze kompetencje



Nasze kompetencje

W WI łączymy konsumentów z markami

30+ 11 lat 10
Wielonarzędziowe kampanie Długofalowa praca + efekty just-

in-time
Międzynarodowe doświadczenia

W ramach WI działa ponad 30 osób,
a także szereg partnerów, co pozwala nam na
dostęp do blisko 60 specjalistów z różnych
dziedzin. Dzięki temu możemy prowadzić
naprawdę omnichannelowe kampanie.

Specjalistów 
z różnych dziedzin

Funkcjonujemy
na rynku

Prowadzimy projekty
na wielu rynkach

Funkcjonujemy na rynku od 2011 roku
i pracujemy z klientami, którzy rozwijają się
z nami od samego początku. Dzięki temu nasi
ludzie rozumieją co znaczy strategiczny
długofalowy rozwój marki oraz konieczność
realizowania celów taktycznych.

Pracujemy z klientami na 10 rynkach. Nasza
praca dostrzegalna jest w Londynie, Zurychu,
Berlinie i Tallinie. Rozumiemy szeroki kontekst
międzynarodowych działań jak i lokalny
charakter każdego z rynków.



Nasze kompetencje

Wśród naszych klientów są:



Nasze kompetencje

Realizujemy projekty z obszarów

PR I CONTENT

Budowanie 
efektywnej 

obecności w 
mediach i tworzenie 

treści skutecznie 
przyciągających 

uwagę.

SOCIAL MEDIA

Tworzenie treści w 
SM, budowanie 
społeczności, 
aktywizowanie 

odbiorców, 
angażowanie 

klientów w markę, 
realizacja KPI. 

PERFORMANCE

Skuteczne 
zarządzanie 
budżetem i 

tworzenie kampanii 
realizujących cele.

STRATEGIA I 
KREACJA

Opracowywanie 
pozycjonowania 
marki, tworzenie 

narracji, budowanie 
konceptów i marek, 

tworzenie 
identyfikacji.

INTEGRATED: KAMPANIE OMNICHANNEL

Realizacje całościowych kampanii. Osiąganie celów biznesowych i strategicznych dzięki 
integracji wiedzy i umiejętności z różnych obszarów marketingu i komunikacji.



Nasze wdrożenia



Nasze kompetencje

Public Relations i Content Marketing

Nawiązujemy relacje z 
redakcjami tematycznymi i 

branżowymi, inicjujemy 
obecność marki w mediach, 

lokujemy ekspertów, 
pomagamy w budowaniu 

pozycji eksperta.

MEDIA RELATIONS

Nawiązujemy kontakty z 
najważniejszymi 

influencerami, nadzorujemy 
współpracę, inicjujemy 

obecność marki w kanałach 
Partnera.

INFLUENCER RELATIONS

Tworzymy treści 
przyciągające uwagę i 

poszukiwane przez 
odbiorców. Infografiki, video-
explainery, wpisy blogowe –

”content is king”

WŁASNY CONTENT

Organizujemy spotkania 
prasowe (online i offline), 

zapraszamy najważniejszych 
dziennikarzy, zapewniamy 
najważniejsze informacje.

KONFERENCJE 
PRASOWE

Opracowujemy koncepty 
działań w ramach CSR i 

Komunikacji Wewnętrznej a 
także działania 
niestandardowe.

CSR, EB i AKCJE 
NIESTANDARDOWE

Tworzymy Media Plan, 
negocjujemy z redakcjami, 
optymalizujemy budżet, 

maksymalizujemy dotarcie, 
nadzorujemy realizację 
kampanii w mediach 

krajowych.

ZAKUP MEDIÓW

Albo jesteś tam, 
gdzie są Twoi 
klienci, albo 

tworzysz miejsce, 
które będą chcieli 

odwiedzać. 
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Public Relations i Content Marketing

Blachotrapez liderem 
rynku w mediach

Wyzwanie

Efekty

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

Usystematyzowanie komunikacji produktowej
i regularne kontakty z mediami zaprocentowały
dotarciem do blisko 7 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.



Public Relations i Content Marketing

Blachotrapez liderem 
rynku w mediach
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Public Relations i Content Marketing

Aluprof i globalna 
komunikacja

Wyzwanie

Efekty

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

W 2021 roku uzyskaliśmy 1 700 bezpłatnych publikacji
w mediach na temat marki co przełożyło się na
dotarcie do 9 milionów odbiorców, zwiększyliśmy
średni zasięg dzienny na Facebooku o 58%, a jej
zasięg komunikacyjny wzrósł o 800%. Opracowaliśmy
też 2 wydania międzynarodowego albumu trendów
„Alubook” będącego branżowym punktem odniesienia.

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



Public Relations i Content Marketing

Aluprof i globalna 
komunikacja



Nasze kompetencje

Social Media Relations

PROWADZIMY DZIAŁANIA W:

Tworzymy harmonogramy 
postów, Rolki, relacje, video, 
animacje i zdjęcia. Wszystko 

to co sprawia, że marka 
przyciąga uwagę i może 

skutecznie funkcjonować w 
danym medium.

TWORZENIE TREŚCI

Określamy najatrakcyjniejsze 
grupy docelowe, 

optymalizujemy budżet i 
sprawiamy, że reklamy 

wyświetlają się tam, gdzie 
powinny. Zwiększamy zasięgi, 
zaangażowanie i konwersje.

OBSŁUGA REKLAM

Nawiązujemy relację z 
odbiorcami, stymulujemy 

zaangażowanie, organizujemy 
i przeprowadzamy aktywacje, 

moderujemy dyskusję.

ZARZĄDZANIE 
SPOŁECZNOŚCIĄ

Media 
społecznościowe 
to bezpośredni 

kontakt z 
odbiorcami 
i jedno z 

najlepszych 
dostępnych 

narzędzi 
reklamowych.
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Social Media Relations

PPG Deco
Dekoral i Drewnochron

Wyzwanie

Efekty

Zbudowanie zaangażowanej społeczności wokół
flagowych marek PPG Deco: Dekoral i Drewnochron z
wykorzystaniem działań Social Media oraz Content
Marketing.

Dekoral i Drewnochron charakteryzują się najwyższym
współczynnikiem zaangażowania w grupie PPG.
Prowadzone działania oparte na opracowanych przez
WI platformach komunikacji pozwoliły zwielokrotnić
zasięg komunikacji (Dekoral +300% / Drewnochron
+420%) oraz skutecznie repozycjonować marki na
rynku, a także wyprzedzić konkurencję na każdym
polu o minimum 20%



Social Media Relations

PPG Deco
Dekoral i Drewnochron

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
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Social Media Relations

Uponor
Polska i CEE

Wyzwanie

Efekty

Prowadzenie komunikacji jednej z największych firm
w swojej branży na kilku rynkach równocześnie
z uwzględnieniem specyfik i ograniczeń.

Jesteśmy odpowiedzialni za media społecznościowe
firmy w Polsce, Estonii, Litwie i Łotwie. Wspieramy
centralę kreacyjnie i koncepcyjnie, a na rynku polskim
nasz zespół odpowiada za komunikację PR.

Za naszą sprawą marka zwielokrotniła dotarcie do
kluczowych grup docelowych równocześnie
optymalizując koszty komunikacji.



Social Media Relations

Uponor
Polska i CEE



Nasze kompetencje

Performance

REALIZUJEMY KAMPANIE PERFORMANCE W:

Tworzymy dostosowane 
formaty reklamowe: video, 

bumper ads, Display, reklamy 
elastyczne, karuzele na Feed. 

Opracowujemy koncepcję, 
projekt master i 

dostosowujemy formaty.

TWORZENIE REKLAM

Optymalizujemy, tworzymy 
grupy, analizujemy wyniki, 

maksymalizujemy 
skuteczność, dopasowujemy 
narzędzia. Wszystko po to by 

współczynniki zwrotu były 
jak najwyższe.

OBSŁUGA KAMPANII

Doradzamy, analizujemy, 
konsultujemy. 

Przeprowadzamy systemowe 
audyty Performance Media, 
sugerujemy optymalizacje.

CONSULTING 
PERFORMANCE

Świadome 
wykorzystanie 

narzędzi 
Performance 

może 
zwielokrotnić 
skuteczność 

kampanii. 

Zarówno w 
kwestii zasięgu 

jak i konwersji na 
sprzedaż.

PROGRAMMATIC
ADVERTISING



Public Relations Performance Strategy Creative

Digital Branding Design Integrated

Performance

Silcare i 3-krotny 
wzrost sprzedaży

Wyzwanie

Efekty

Optymalizacja kampanii sprzedażowych
prowadzonych na kilku europejskich rynkach.
Podniesienie skuteczności reklam i zwiększenie
wielkości koszyka.

Wprowadzone optymalizacje pozwoliły ponad 3-
krotnie podnieść poziom ROAS. Odpowiednio dobrane
formaty reklamowe znacząco zwiększyły skuteczność
reklam na rynkach zagranicznych (głównie w
Niemczech). Efekt zwiększonego ROAS utrzymał się
pomimo zwielokrotnienia alokacji budżetu i clutteru
reklamowego wynikającego z okresu świątecznego.



Performance

Silcare i 3-krotny 
wzrost sprzedaży
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Performance

Swiss Krono
Walldesign
Wyzwanie

Efekty

Przeprowadzenie kampanii pro-sprzedażowej
produktów sprzedawanych w sklepach
stacjonarnych w okresie pandemicznym. Wyniki
kampanii miały być podstawą do decyzji nt.
przyszłości marki Walldesign w Polsce.

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.



Performance

Swiss Krono
Walldesign



Nasze kompetencje

Strategia, Kreacja i Branding

Określamy pozycjonowanie 
marki na rynku, grupy 

docelowe, przekładamy cele 
biznesowe na działania 

marketingowe, diagnozujemy 
bariery i proponujemy 

rozwiązania.

STRATEGIA MARKI

Opracowujemy koncepcje 
kreatywne kampanii 

wizerunkowych. Określamy 
Big Idea, tworzymy Key
Messege i Key Visual 

realizujący cele.  

KONCEPCJE 
KREATYWNE

Tworzymy nazwy marek na 
rynki regionalne i globalne w 

oparciu o strategię i 
pozycjonowanie na rynku. 
Weryfikujemy dostępność 

nazwy na rynku i jej 
konotacje językowe. 

NAMING

Tworzymy systemowe 
strategie komunikacji dla 

marek B2C i B2B. Określamy 
kierunek, selekcjonujemy 
narzędzia, określamy KPI i 

harmonogram działań.

STRATEGIA 
KOMUNIKACJI

Tworzymy Systemy 
Identyfikacji Wizualnych 

marek produktów, firm i osób. 
Określamy język graficzny i 
tworzymy całościowy Brand 

Manual.

IDENTYFIKACJE 
WIZUALNE

Prowadzimy warsztaty 
strategiczne z klientami z 

Polski i Świata. Pomagamy w 
wypracowaniu rozwiązań 

strategicznych i facylitujemy
pracę grup warsztatowych.

WARSZATY 
STRATEGICZNEStrategia nie jest 

czymś co firma 
posiada, to coś 

co firma 
wykonuje.

Określamy 
kierunek działań 
i nadajemy ramy 

zwiększające 
szansę na 
sukces.
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Strategia, Kreacja i Branding

Anwen i kampania 
pozycjonująca

Wyzwanie

Efekty

Nadanie nowej dynamiki marce Anwen, wzmocnienie
w walce na rynku z największym konkurentem,
zwrócenie uwagi klientek na markę, będącą pierwszą
tego na rynku.

Koncept „Wszystko się ułoży” pozwolił nam
zaadresować zarówno filozofię „hair-positive”, którą
wyznaje Anwen, a także podkreślić siłę ukrytą w
każdej z klientek marki.

Nowa kampania realizowana jest we wszystkich
kanałach komunikacji marki. Opracowany został także
spot wizerunkowy, lokowany zasięgowo w Polsce.



Strategia, Kreacja i Branding

Anwen i kampania 
pozycjonująca

Landingpage kampanii: https://historieanwen.pl/
Spot: https://youtu.be/J6092WwL2vU

https://historieanwen.pl/
https://youtu.be/J6092WwL2vU
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Strategia, Kreacja i Branding

Villeroy&Boch
i architekci
Wyzwanie

Efekty

Marka V&B rozpoczęła działalność w segmencie
podłóg w ramach grupy Swiss Krono. Wyzwaniem
było dotarcie z tą informacją do architektów wnętrz.

Opracowaliśmy koncept kampanii oparty o konkurs
„Podstawa dobrego wnętrza” w ramach którego
wezwaliśmy architektów do opracowania Moodboardu
na podstawie wzorów podłóg marki Villeroy&Boch,
dzięki czemu przy okazji poznawali bliżej produkty VB.

Całościowa kampania z wykorzystaniem patronatów
i współprac z architektami-ambasadorami pozwoliła
dotrzeć do 3 milionów odbiorców, 5-krotnie
przekroczyć KPI (500 leadów) i została uznana za
akcję z najefektywniej wydatkowanym budżetem
w całej grupie Swiss Krono.



Strategia, Kreacja i Branding

Villeroy&Boch
i architekci

Materiały promocyjne: https://youtu.be/vPZNxrQAGUM

https://youtu.be/vPZNxrQAGUM
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Strategia, Kreacja i Branding

Florina i kampania 
sprzedażowa

Wyzwanie

Efekty

Wielu klientów korzystało z produktów Florina, lecz
często nie zdawali sobie z tego sprawy, dlatego
potrzebne było zbudowanie świadomości marki
wśród obecnych i potencjalnych klientów.

Systematyzacja działań komunikacyjnych
i wielonarzędziowe podejście przełożyły się̨ na
+30-200% wzrostu sprzedaży promowanych linii
produktowych, wzrost zasięgu w Social Mediach
o 400%, oraz wzrost zasięgu marki do 800 tys. osób
dziennie.

Efektem był także wzrost rozpoznawalności w Polsce
z 7% do 21% w ciągu 18 miesięcy od rozpoczęcia
działań.



Strategia, Kreacja i Branding

Florina i kampania 
sprzedażowa

Billboard TV: https://youtu.be/jBNJRXKCanE
Produkcja Vloga: https://youtu.be/1nfhcI-081A
Produkcja Video produktowych: https://youtu.be/r0S-VeQBcrM
Custom Publishing: https://static.smaker.pl/ebook/8/6/d/86d074_wielkanoc-z-florina.pdf

https://youtu.be/jBNJRXKCanE
https://youtu.be/1nfhcI-081A
https://youtu.be/r0S-VeQBcrM
https://static.smaker.pl/ebook/8/6/d/86d074_wielkanoc-z-florina.pdf
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Jak pracujemy?

Zespół projektowy

ACCOUNT MANAGER

Zespół projektowy 
wybierany jest na 

podstawie potrzeb i 
zakresu i pracuje 

pod kierownictwem 
Account Managera. 

Klient ma także 
kontakt z 

kluczowymi 
członkami zespołu 
w najważniejszych 

momentach 
projektu.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

SOCIAL MEDIA 
SPECIALIST PR SPECIALIST PERFORMANCE 

SPECIALIST

COPYWRITER DESIGNER STRATEG



Jak pracujemy?

Etapy współpracy

Prace przygotowawcze. 
Zakres zależy od struktury 

projektu jednak są to 
wszystkie działania, które 
mają prowadzić do pełnej 
gotowości operacyjnej w 

projekcie.

Techniczne przygotowanie, 
przygotowanie koncepcji 
działań czy pierwszych 

materiałów.

Czas realizacji: 
1-6 tygodni

SETUP PROJEKTU
Prowadzenie projektu. 

Account Manager ustala 
najważniejsze kwestie z 

klientem, a zespół realizuje 
projekt.

Myślimy tutaj zarówno o 
pracy w ramach zamkniętego 
projektu, jak i stałej obsłudze 
procesowej (tj. PR. SM, etc.). 

Jedyna różnica to 
cykliczność lub jej brak.

Czas realizacji: 
określony lub stały

REALIZACJA DZIAŁAŃ
Zespół podsumowuje 

przeprowadzone działania, 
analizuje ich skuteczność i 
przygotowuje wnioski na 

przyszłość. To dobry moment 
na spotkanie.

W przypadku współpracy 
stałej raport powstaje do 10-
go dnia kolejnego miesiąca. 
W projektach zależy to od 

ich struktury.

Czas realizacji: 
3 dni

RAPORT
Wyciągamy wspólne wnioski 
z przeprowadzonych działań, 

ewaluujemy projekt i 
proponujemy zmiany.

W przypadku działań 
projektowych ewaluacja 

może przydać się w kolejnym 
projekcie. W przypadku 

obsługi wnioski są wdrażane 
w życie w miarę możliwośći

na bieżąco. 

Czas realizacji: 
1 tydzień

EWALUACJA / ZMIANY



Jak pracujemy?

Proces ofertowy

ZAPYTANIE
Konkretna potrzeba 
w ramach usług WI

BRIEF
Określony cel lub 

zdiagnozowany problem

KOSZTORYS
Oferta cenowa 

określonych usług WI

OPIS PROCESU
Oferta cenowa i określony 

proces projektowy

OFERTA / PRZETARG
Przygotowanie pełnej oferty 

w ramach przetargu

ZAKRES
Określenie zakresu 
w oparciu o ofertę

DRAFT UMOWY
Przygotowanie dokumentów: 

zamówienie, umowa

FINALIZACJA
Domknięcie formalności, 

ustalenie zespołu, kick off



Jak możemy 
zacząć?



Jak możemy zacząć?

Zapytanie czy Brief?

1. 
Który z procesów komunikacyjno-marketingowych wymaga 

wsparcia? Gdzie możemy zobaczyć największy efekt zmiany?

PR + CONTENT / SOCIAL MEDIA / PERFORMANCE / KREACJA

2.
Wybierz przynajmniej jeden z obszarów wskazując na pożądany 

efekt zmiany, którą chcesz zobaczyć w ramach współpracy.

3.
W ciągu 5 dni roboczych otrzymasz propozycję obsługi wraz z 

kosztorysem oraz proponowanym zespołem projektowym.

ZAPYTANIE BRIEF
1. 

Czy jesteś w stanie określić cel lub przedstawić diagnozę 
problemu, który należy w ramach współpracy zaadresować?

*brak możliwości określenia celu jest również wskazówką, że konieczne mogą 
być prace strategiczne.

2.
W dniu spotkania otrzymasz brief z kilkunastoma pytaniami, 

który pomoże uporządkować wiedzę i zebrać konieczne dane.

3.
W ciągu 5 dni otrzymasz informację kiedy i w jakiej formie 

przygotujemy propozycję współpracy

NASZA PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY



Zapraszamy 
do rozmowy

www.wills.pl |  w.pastucha@wills.pl |  +48 535 773 424

https://www.willsintegrated.com/
mailto:a.pudo@wills.pl

