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Zajmujemy się marketingiem.
Budujemy wartość.



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.
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Kampanie omnichannel

Elite i najlepsza 
sprzedaż w Europie
Wyzwanie

Efekty

Wzbudzenie zainteresowania trenażerami Elite na
rynku polskim, zwiększenie sprzedaży, aktywizacja
nowych grup docelowych.

Koncept „Wkręć się!” pozwolił nam uwzględnić w
komunikacji osoby, które wcześniej nie myślały w
ogóle o tego typu aktywnościach, a także
przedstawić trenażery Elite jako sposób na gładkie
wejście w kolarską społeczność.

Nowa kampania realizowana była we wszystkich
kanałach komunikacji marki. Opracowany został także
spot wizerunkowy, lokowany zasięgowo w Polsce.
Efekty: 220% KPI zasięgowe i 180% KPI sprzedażowe,
najlepsza sprzedaż w Europie + „pozytywny szok”
(cytat z klienta).



Kampanie omnichannel

Elite i najlepsza 
sprzedaż w Europie

Landingpage kampanii: https://konkurs-elite.pl/
Spot: https://youtu.be/nQvibu9KYbs

https://konkurs-elite.pl/
https://youtu.be/nQvibu9KYbs
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Kampanie omnichannel

AB SA (Sieć Kakto)
i 300% KPI

Wyzwanie

Efekty

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

W opracowanej kampanii postawiliśmy na dwie główne
wartości sklepów lokalnych Kakto: sprzedaż z ludzką
twarzą i fachowa porada. Wykorzystaliśmy wizerunek
sprzedawców Kakto w mediach społecznościowych
co nie tylko zwiększyło autentyczność przekazu, ale
też podziałało pozytywnie na samych pracowników. W
2022 roku osiągnęliśmy 300% KPI pod kątem zasięgu i
zaangażowania, a nasze treści spotykają się z bardzo
szerokim odzewem.



Kampanie omnichannel

AB SA (Sieć Kakto)
i 300% KPI

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
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Kampanie omnichannel

Jetsnatch: nowa 
marka na rynku USA

Wyzwanie

Efekty

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

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.



Kampanie omnichannel

Jetsnatch: nowa 
marka na rynku USA



Kampanie omnichannel

Jetsnatch: nowa 
marka na rynku USA

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



Zapraszamy 
do rozmowy

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

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

