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Zajmujemy się marketingiem.
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
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Komunikacja Omnichannel

Komunikacja 
Dekoral w Polsce 

Wyzwanie

Efekty

Opracowanie komunikacji, która pozwoli na nowo
zdefiniować jedną z najbardziej popularnych marek
wnętrzarskich w Polsce.

Platforma komunikacji „Twój dom – Twój styl” osadza
się na obserwacji, że Polacy wciąż nie traktują wnętrz
jako miejsce, które można kształtować pod siebie.

Podczas kampanii zasięg online marki wzrósł o 270%,
zasięg w mediach o 110% a komunikat dotarł do
7 milionów osób. Profile społecznościowe marki
generują bezprecedensowe zaangażowanie, a zasięgi
utrzymują się na poziomie +20% w porównaniu do
największej konkurencji.



Komunikacja Omnichannel

Komunikacja 
Dekoral w Polsce 

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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Komunikacja Omnichannel

Komunikacja 
Drewnochron w Polsce 

Wyzwanie

Efekty

Zakomunikowanie zmiany logo oraz opracowanie 
koncepcji komunikacji atrakcyjnej dla młodszej grupy 
docelowej (35+)

W ramach platformy „Chroń drewno i wiedzę na lata”
Drewnochron zachęca do ochrony rzeczy ważnych, z
którymi wiążą się istotne dla nas wspomnienia.
Bohaterowie marki stają przed różnorodnymi
wyzwaniami i okazuje się, że pomóc może nie internet,
a telefon do bliskiej osoby.

Nasze działania doprowadziły do wzrostu zasięgu
online o 320% (R/R), oraz zasięgu w mediach o 180%
(R/R) a komunikat rocznie dociera do 4,2 milionów
osób w Polsce.



Komunikacja Omnichannel

Komunikacja 
Drewnochron w Polsce 

Spot: https://youtu.be/B9jfoOSC79g
Produkcja Vloga: https://youtu.be/gCkGSjF8gyY

https://youtu.be/B9jfoOSC79g
https://youtu.be/gCkGSjF8gyY
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Komunikacja Omnichannel

Komunikacja 
Bondex w Polsce 

Wyzwanie

Efekty

Przesunięcie marki Bondex z segmentu produktów
do pielęgnacji drewna do segmentu farb premium.

Bondex w swojej komunikacji podkreśla znane nam
wszystkim „ekstrema codzienności” i pokazuje jak
dobre farby mogą ułatwić nam życie. Oparcie
komunikacji na benefitach funkcjonalnych pozwoliło
umieścić Bondex w innym miejscu rynku niż
siostrzany Dekoral.

Nasze działania doprowadziły do wzrostu zasięgu
online o 420%, oraz zasięgu w mediach o 160% a
komunikat dotarł do 2,5 milionów osób w Polsce.



Komunikacja Omnichannel

Komunikacja 
Bondex w Polsce 
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Kampanie omnichannel

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.



Kampanie omnichannel

Villeroy&Boch
i architekci

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

https://youtu.be/vPZNxrQAGUM
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Kampanie digital

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.



Kampanie digital

Swiss Krono
Walldesign
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Kampanie digital

Komandor i kampania 
sprzedażowa

Wyzwanie

Efekty

Realizacja kampanii pro-sprzedażowej na wybranych
terenach Polski. Wsparcie punktów sprzedaży w
realizacji celów short-term.

Z uwagi na bardzo krótki czas kampanii
postanowiliśmy opracować dwie serie kampanii Google
Ads oraz kampanie mailingowe
z wykorzystaniem konkurencyjnych rozwiązań
graficznych. Pozwoliło to nam pominąć etap testów
A/B oraz przyspieszyć konwersję na sprzedaż, co było
kluczowe dla klienta.



Kampanie digital

Komandor i kampania 
sprzedażowa



Jak pracujemy?



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

