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Agencja Idealia to silne kompetencje digitalowe skupione pod jednym szyldem.
Ścisła współpraca między działami sprawia, że oferujemy klientom
kompleksowy zakres usług, będąc wsparciem na każdym etapie realizacji strategii
biznesowo-marketingowej.

Realizując projekty, łączymy umysł, ciało, duszę i serce zespołu,
tak jak łączymy strategię, technologię, kreację oraz promocję.

TWORZY TO INNOWACYJNĄ ORAZ UNIKALNĄ
WARTOŚĆ NA POLSKIM RYNKU

www.idealia.pl

Kreacja & Grafika

Komunikacja Marketingowa
& Content Marketing
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Systemy IT
& wsparcie

OFERUJEMY
KOMPLEKSOWE USŁUGI
MARKETINGOWE,
KOMUNIKACYJNE
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Lead Generation
& kampanie reklamowe

Marketing Automation

UX & Usability

Social Media

PR & Web PR
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MARKETING

Przeciwieństwa się przyciągają, nasz dział marketingu
jest tego żywym dowodem!
Łączymy kreatywne głowy z umysłami analitycznymi, chaos
artystyczny z uporządkowaniem, spokój z żywiołowością.
Żadnych briefów się nie boimy! To kiedy zaczynamy?

MARKETING

1. Kreacja

2. UX

Komunikacja marketingowa nie może istnieć bez
kreacji. Obraz jest pierwszym elementem, na który
zwróci uwagę potencjalny klient. Nasze kreacje są
intrygujące, nieszablonowe, inspirujące, ale przede
wszystkim skuteczne. Na to kładziemy w Idealii
ogromny nacisk.

Architektura informacji jest jednym z ważniejszych
etapów przygotowywania stron www, aplikacji
czy systemów. Dlaczego? Jeśli potencjalny klient
nie będzie intuicyjnie czuł, co i jak ma zrobić,
to tego nie wykona. Projektując UX, prowadzimy
zatem użytkownika „za rękę”. On jest zadowolony,
bo wszystko szybko odszukuje, my pozyskujemy
klienta. Proste!

Robimy masę rzeczy, a najczęściej:

Makietujemy m.in.:

identyfikacje wizualne (CI), brandbooki,

firmowe strony www,

projekty stron www, landing pages,

serwisy informacyjne,

materiały graficzne do kampanii reklamowych,

systemy wewnętrzne,

foldery, ulotki, prezentacje produktowe i ofertowe,

sklepy internetowe,

roll-upy, plakaty, ścianki wystawiennicze, itp.

aplikacje mobilne.

3. Content Marketing

4. Kampanie Reklamowe

W XXI wieku trudno obronić nawet najlepszy
content bez interesującej oprawy graficznej.
Jak najwięcej treści przenosi się na obrazki, infografiki, wykresy. Dotyczy to zarówno materiałów online,
jak i drukowanych.

Dobra kampania reklamowa to składowa kilku
elementów: skutecznej kreacji, odpowiedniego
doboru narzędzi wraz z kanałami oraz dokładnej
analityki. Zapewnimy Ci kompleksową obsługę
kampanii reklamowych, tych małych i tych większych, wizerunkowych i sprzedażowych.

W ramach content marketingu
przygotowujemy:

Zapewniamy:
projekt key visual oraz formatów reklamowych,

ebooki, broszury,

realizacja landing page, łącznie z testami A/B,

infografiki,

przygotowanie media planu - digital, ATL, BTL,

foldery, katalogi,

wykup mediów,

raporty,

e-mail marketing,

video promocyjne, produktowe, contentowe.

raporty analityczne z przeprowadzonych kampanii.
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MARKETING

5. Performance Marketing
/ Lead Generation
Co krok po kroku możemy zaoferować:
Kampanie leadowe, choć są typem kampanii
reklamowych, zostały przez nas wyodrębnione nie
bez powodu. To obecnie najskuteczniejsza i najpopularniejsza forma pozyskiwania kontaktów –
potencjalnych klientów. Oferujemy pełną obsługę,
od kreacji po ocieplanie leada.

przygotowanie materiału merytorycznego
dla grupy docelowej, np. ebooka,
zaprojektowanie intrygującego KV oraz
wszystkich formatów reklamowych,
przygotowanie landing page,
wykup mediów,
e-mail marketing,
raport analityczny,
system do zarządzania leadami,
wdrożenie marketingu automation,
usługę call center,
przeprowadzenie kampanii cold mailingowej.

NIE WYOBRAŻAMY SOBIE
SKUTECZNYCH DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH BEZ:
Strategii
Strategia i jej konsekwentna realizacja są podstawą sukcesu. Należy
posiadać konkretny plan działań niezależnie czy mówimy o długoterminowym rozwoju produktu, czy strategii promocji na najbliższy okres.
W Idealii zawsze mamy plan! Pracujemy w oparciu o strategię centralną,
lub wspólnie z klientem opracowujemy lokalną strategię, dostosowaną
do realiów rynku polskiego!

Analityki
Mierzymy, liczymy, wnioskujemy. Bez analizy nie wyobrażamy sobie
działań marketingowych.
Tylko systematyczne analizowanie danych umożliwia optymalizację
działań i wykręcanie jeszcze wyższych ROI. A o to przecież chodzi!
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KOMUNIKACJA

Lubimy gadać… godzinami, przelewać nasze myśli na
papier, dyskutować.
To chyba normalne w dziale komunikacji, prawda?
Media, Twoi klienci, społeczność na FB, influencerzy
– z każdym chętnie zamienimy słowo, a nawet kilka.

KOMUNIKACJA

2. Influencerzy

1. Social Media

Blogerzy i youtuberzy stanowią już nieodzowną
część mediów XXI wieku i przez wielu uznawani
są za bardziej wiarygodne źródło informacji niż
niejeden tytuł prasowy czy serwis online.
Skontaktuj się z nami i sprawdź, czy w Twoim
przypadku współpraca z influencerami ma podstawy.

Profile Marek w social media stały się pierwszym
kontaktem dla ich klientów. Użytkownicy śledzą
poczynania firm, nie szczędząc im słów pochwały,
ale i nagany. Umiejętność odpowiedniego prowadzenia komunikacji jest kluczowe.

Możesz na nas liczyć:

W Idealii czujemy się idealnie w:

opracujemy strategię współpracy z influencerami,

prowadzeniu oraz animacji profili Marek

wyselekcjonujemy odpowiednie osoby

na Facebooku i Instagramie,

do współpracy,

twittowaniu na Twitterze,

wynegocjujemy najlepsze warunki dla klienta,

prowadzeniu profili firmowych na LinkedIn,

skoordynujemy działania i sporządzimy raport.

realizacji kampanii reklamowych w kanałach SM.

3. Komunikacja Wewnętrzna

4. Public Relations

Wiele firm to zna – na co dzień walczymy o nowych
klientów, staramy się zabiegać o kolejne kontakty,
a tymczasem zapominamy o obecnych kontrahentach a przede wszystkim o naszych pracownikach.
W Idealii staramy się Wam o nich przypominać
i wspólnie robić naprawdę fajne rzeczy!

Komunikatywność, wytrwałość i lekkie pióro
to umiejętności, które najwyżej cenimy u osób
z naszego zespołu. Bez nich trudno mówić
o świadczeniu dobrej usługi PR. Poznaj nas,
to się przekonasz.

Możemy wspólnie zrobić:

Możemy wiele zaoferować:

newslettery i biuletyny,

media relations, czyli współpraca z mediami,

ciekawe konkursy dla pracowników,

inicjowanie publikacji,

planowanie działań oraz oferty lojalnościowe

produkcja materiałów PR: komentarzy, informacji

dla klientów,

prasowych, artykułów,

plakaty z ciekawymi inicjatywami firmy,

wsparcie graficzne, np. infografiki obrazujące

narzedzia aktywizacyjne, np. aplikacje, intranet.

informację prasową,
monitoring mediów,
organizacja wywiadów, spotkań i śniadań
z dziennikarzami, itp.

5. Copywriting
Piszemy dużo, a najczęściej:
hasła reklamowe,

Sztuka przekazywania myśli za pomocą tekstu
pisanego jest równie trudna jak sztuka przemawiania. Chcąc zaciekawić odbiorcę, szczególnie
w przekazach promocyjnych, piszemy krótko, jasno
i intrygująco. Użytkownik musi zapamiętać Ciebie
i Twoje słowa. To nasz cel!

treści na strony www,
teksty do materiałów reklamowych, np.
ebooków, katalogów, ulotek,
scenariusze video.
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TECHNOLOGIE

W tym dziale pracują prawdziwe „mózgi”, przed którymi
języki programowania, zasady web dewelopingu
i bazy danych nie mają żadnych tajemnic.
Stworzą wszystko – od małych stron www
po skomplikowane systemy czy sklepy internetowe.

TECHNOLOGIE

1. Strony www

2. Pozycjonowanie

Proste lub skomplikowane, wizerunkowe lub
sprzedażowe – każdej www damy radę!
Przy produkcji stron przykładamy dużą wagę
do architektury informacji, dostosowania strony
do wymogów SEO oraz responsywności.
Żaden CMS nie ma przed nami tajemnic.

Jak wybić swoją stronę na pierwsze miejsca
w wynikach wyszukiwania? Zacząć współpracę
z Idealią! Od wielu lat pozycjonujemy strony,
uznając jedynie bezpieczne i profesjonalne metody.
Naszym punktem wyjścia jest zawsze optymalizacja
strony www.

Robimy następujące www:

Zajmujemy się pozycjonowaniem:

landing pages – strony pod kampanie reklamowe,

stron WWW,

strony firmowe,

sklepów internetowych,

strony produktowe, sprzedażowe,

rozbudowanych serwisów WWW,

serwisy www, np. informacyjne.

Oraz wykonujemy audyty SEO.

3. E-commerce

4. Aplikacje mobilne

Skuteczne i intuicyjne działanie sklepu to podstawowy
wymóg stawiany przez użytkowników.
Aby mu sprostać, doradzimy Ci na jakiej platformie
warto postawić sklep, odpowiednio go skonfigurujemy oraz pomożemy w codziennym zarządzaniu.

Chcesz, by Twój produkt lub usługa były zawsze
„pod ręką”? Zainwestuj w aplikację mobilną. Możesz
na nas liczyć w całym procesie jej powstawania,
od etapu koncepcji, przez kodowanie, kończąc na
promocji. Programujemy we wszystkich technologiach, pod wszystkie systemy operacyjne.

5. Kompleksowa opieka
nad serwisami
Zadbamy o aktualizacje Twoich stron
w każdym zakresie:
Często aktualizujesz strony www? Masz ich kilka?
Zależy Ci na wsparciu w wielu obszarach jednocześnie? Dobrze trafiłeś! Idealnie zaopiekujemy się
Twoimi stronami, aktywnie doradzając, co i jak
warto ulepszyć.

graficznym,
web deweloperskim,
programistycznym,
copywriterskim,
SEO.
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ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

Dział Marketingu i Kreacji

Dział Innowacji i Technologii

Dział Komunikacji

Agnieszka Haponik

Jarosław Twarowski

Monika Kwiecińska

agnieszka.haponik@idealia.pl
+48 505 779 886

jaroslaw.twarowski@idealia.pl
+48 501 421 911

monika.kwiecinska@idealia.pl
+48 606 909 643

Kielce

Warszawa

ul. Malików 150d
25-639 Kielce

ul. Bartycka 22a
00-716 Warszawa

biurokielce@idealia.pl
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