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Twoja marka
może być silna i rozpoznawalna





Silna marka
czy silna
konkurencja?

2

Nowe marki powstają jak grzyby po deszczu. Tak, tak
- co 3,5 minuty w Polsce
otwierana jest nowa firma.

+48 41 345 44 44
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W tym gąszczu (pozostając w tematyce
leśnej) trudno jest się wybić, wyróżnić
czy utrzymać osiągniętą przewagę.
Zaczynamy więc walczyć o pozycję, dorzucać gratisy, obniżać ceny...





Fakt,
rynek jest trudny...
Aby nie zginąć wśród innych komunikatów marketingowych,
masy informacji i morza możliwości, które oferuje obecny
świat potencjalnemu klientowi,
3
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nasz produkt czy usługa musi posiadać silną maRkę.
Silną czyli taką, którą klient może zrozumieć,
pokochać, utożsamić się z nią, wejść w relację
i zaangażować się w jej świat.
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Co zatem zrobić?
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Wspieramy
nasze marki

Na czas zlecenia stajemy się jego działem
marketingu, jego dodatkowymi głowami
i rękami do pracy, słuchamy, analizujemy,
doradzamy, podpowiadamy.
Idąc na spotkanie z klientem, nie zostawiamy
wyobraźni w firmie. Nie tworzymy też
w oderwaniu od rzeczywistości i budżetów.

+48 41 345 44 44
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I gdy tylko możemy za Markiem Twainem
powtarzamy, że “wiele rzeczy małych stało
się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej
reklamie”.
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Marka dobrze
zaplanowana

01

6

Aby marka stała się silna, musi być dobrze
przemyślana i zaplanowana.
Właśnie po to tworzy się strategię marki,
która odpowiada na podstawowe pytanie:
jaka będzie marka docelowo?
W tym etapie ważne jest przygotowanie analizy rynku,
grupy docelowej, konkurencji,przeprowadzenie segmentacji
i pozycjonowania, zaplanowanie osobowości i charakteru
marki.
Czyli musimy stać się trochę takimi rodzicami (bez urlopów
rodzicielskich niestety), którzy jeszcze przed urodzinami
swego dziecka, już potrafią zaplanować jego dorosłość.
W przypadku marki jest to bowiem możliwe i konieczne
(w przeciwieństwie do wychowywania dzieci).

+48 41 345 44 44
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Dzięki nam nie będzie jednak ani wrzaskliwego płaczu,
ani nieprzespanych nocy, bo zdejmujemy Wam ten ciężar
z głowy... i rąk.
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Dobra nazwa, to taka, która będzie przywodzić na myśl
określone skojarzenia, wywoływać pozytywne emocje.
Nike czy Victoria? Pierogarnia czy Dom Pieroga? Nadanie
nazwy naszej marce sprawia, że staje się ona unikalna.
Powinna być łatwa do zapamiętania i wymówienia.
simplycreative.pl

Nazwa,
która zapada
w pamięć

naming
7
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W branży mówi się, że marka bez loga jest
trochę jak człowiek bez twarzy. Podczas
kreacji logotypu bierze się pod uwagę cały
charakter marki, jej cechy, tak aby stworzyć
znak, który będzie odzwierciedlał jej istotę.
Odpowiednie formy, fonty, kolory, sprawią, że
będzie służył przez lata i nie zdezaktualizuje
się tak szybko jak obietnice co niektórych
postaci na naszej scenie politycznej.

simplycreative.pl

Rozpoznawalny
brand

logo
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branding





Rób ciekawy,
ale i spójny
design

04

Tu liczy się świeżość pomysłu i dobry design, a naszych
projektów komentować nie trzeba - mówią same za siebie.

9

Kobieta nie powinna drugi raz pokazywać się w tej samej sukience na czerwonym
dywanie - w przeciwieństwie do marki. Elementy graficzne zaprojektowane
na potrzeby key visuala, mają za zadanie utrwalanie wizerunku marki, a wręcz
zakotwiczenie w umyśle odbiorcy.

Przekonaj się sam (w dalszej
części prezentacji, na naszej
stronie www oraz na FB i IG).

+48 41 345 44 44
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Takim elementem jest charakterystyczny fiolet i pewna krowa - marki prezentować
już nie trzeba, bo każdy z nas wie, co powstaje z alpejskiego mleka.
Oczywiście, ważne jest, aby te elementy ciekawie zaprezentować w różnych
projektach i kampaniach.

marketing




Bądź tam...
gdzie powinieneś

05

10



Nasza marka jest gotowa do zaprezentowania jej światu.
Pokażmy ją więc na billboardzie i na Instagramie, na
ulotkach rozdawanych w galerii handlowej i na Linkedinie,
na reklamie kinowej i w reklamach Adwords…
I w pierwszym miesiącu utopmy nasz półroczny budżet
przeznaczony na marketing… I wtedy dopiero refleksja,
czy warto było szaleć tak.
Bowiem nie tędy droga na szczyt.
Dobór kanałów komunikacji, narzędzi czy form to
bardzo ważny etap w budowaniu świadomości marki.
Nawet wybór papieru na katalog mówi o wartościach
marki - pomożemy Ci również w takich kwestiach, jak
odpowiednie gadżety czy uszlachetnienia druku.

+48 41 345 44 44
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Wspólnie opracujemy wytyczne
komunikacyjne pokazujące, jak nasza
marka ma rozmawiać z odbiorcami.

współpraca
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Kontrola
podstawą zaufania

Jak to mawiają:
“Zaufanie jest dobre, ale kontrola lepsza”.

Po wprowadzeniu marki na rynek,
nie da się tak po prostu wyjechać na wakacje,
by pić drinki z palemką.
Cały czas trzeba obserwować i trzymać rękę na
pulsie, który zapewne nie raz przyspieszy, gdy
zdarzy się jakiś kryzys np. w social mediach.
Marki posiadające dziś stabilną pozycję na
rynku, też nie mogą sobie odpuścić…,
bo jutro na koniu zwanym SUKCES pojedzie już
ktoś inny.
Ale spokojnie. Po to masz nas, byś mógł spać
spokojniej.
I przewracać się na drugi bok, podczas kiedy
nasza ekipa będzie już po drugiej kawie
i gorącej dyskusji, na temat tego, co dziś
możemy zrobić dla Twojej marki.

simplycreative.pl
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A jak to wygląda
w praktyce?
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Zaufali nam
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01

REALIZACJA 01

Dom
Opieki
Rodzinnej
LOGO

02

IDENTYFIKACJA WIZUALNA

03

KEY VISUAL

04

SESJA ZDJĘCIOWA

05

COPYWRITING

06

KATALOG - PROJEKT I WYDRUK

07

+48 41 345 44 44




Z PASJĄ
PLAKATY - PROJEKT
Podejmując się rebrandingu tej marki, obawialiśmy się przygnębiajcych opowieści, obrazu ludzi zniechęconych i zmęczonych życiem. Tymczasem było zupełnie inaczej - spotkaliśmy
tutaj ludzi z pasją, z bogatym doświadczeniem, z niezwykłymi
historiami, których urzeczeni słuchaliśmy wciąż na nowo.

simplycreative.pl
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REALIZACJA 01





W otoczeniu zielonego parku, w spokojnej, niewielkiej,
ale urokliwej miejscowości Pierzchnica, w Górach
Świętokrzyskich, mieści się Rodzinny Dom Opieki.
Dom prawdziwych, przyjacielskich relacji.
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Spełnieni,
radośni ludzie
Sama praca nad rebrandigiem tej marki była już
czystą przyjemnością. W założeniach komunikacji było repozycjonowanie brandu, nowe logo
i identyfikacja wizualna, key visual i sesja zdjęciowa, a także projekty pozostałych materiałów typu katalog, ulotka i strona www.
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ZAŁOŻENIA WIZERUNKOWE

REALIZACJA 01




Dopracowane
w każdym szczególe



REALIZACJA
Dokładny scenariusz sesji, dobór odpowiednich kolorów i fontów, dopracowany copywriting - wszystkie te elementy wpłynęły na odbiór
marki.
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Przy wydrukach zdecydowaliśmy
się na papier Munken – wysokogatunkowy i przyjazny dla środowiska. Zależało nam na naturalnym,
autentycznym wrażeniu, a ten papier pozwolił nam to uzyskać.

+48 41 345 44 44

simplycreative.pl

DRUK

REALIZACJA 01 01
REALIZACJA





TYPOGRAFIA I KOLORYSTYKA
Inspiracją były dla nas historie pensjonariuszy – przypominały nam, ile życie ma barw. Nie chcieliśmy zbyt jesiennych kolorów, ale dążyliśmy też do uzyskania stonowanej
palety.
Dlatego wybraliśmy kilka kolorów przewodnich, co pozwoliło np. na podkreślenie niektórych treści czy wyodręnienie działów w katalogu. Bezszeryfowy font dodatkowo
podkreślił nowoczesny sznyt kreacji.

390 U
#9dab47
175-171-71
43-20 91-1
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Oswald Semi Bold

7415U
#e2aa8c
226-170-140
10-36-44-0

b
390 U
#9dab47
175-171-71
43-20 91-1

ABCDGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnoprstuvwxyz
0123456789!?@#$%&

Open Sans Regular, Italic

7501U
#ddc48a
221-196-138
14-20-52-0
simplycreative.pl
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W nawizaniu do opracowanego KV powstała strona www. Naszym celem
było połączenie konkretnej kolorystyki z elementami funkcjonalnymi
serwisu i wyeksponowanie zdjęć - www.dor.com.pl

simplycreative.pl
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02

REALIZACJA 02

AC Group

+48 41 345 44 44

UPROSZCZONA STRATEGIA MARKI

02

LOGO I IDENTYFIKACJA WIZUALNA

03

COPYWRITING

04

STRONA WWW

05

SESJA ZDJĘCIOWA

06

KATALOG - PROJEKT I WYDRUK




JASNA WIZJA

07

SOCIALE - STRATEGIA KOMUNIKACJI

08

PROWADZENIE PROFILU NA IG

AC Group to jedna z tych marek, która dzięki charyzmatycznemu właścicielowi z jasną wizją, szybko się rozwija. Jesteśmy z nią od początku jej istnienia i z przyjemnością obserwujemy jak ewoluuje, wspierając ją od strony wizerunkowej.

simplycreative.pl
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REALIZACJA 02




Marka może więcej



AC Group powstało w odpowiedzi na rosnące potrzeby stale rozwijającego się sektora HVAC. To coś więcej niż instalacje - to forma, dbałość
o szczegóły i jakość.

21

Kompleksowa
obsługa
Nasza współpraca rozpoczęła się od przygotowania uproszczonej strategii dla marki (w tym
również całej identyfikacji wizualnej i key visuala), a następnie kontynuowana przy prowadzeniu komunikacji na stronie internetowej,
profilu wizerunkowym na Instagramie czy prezentacjach kierowanych do klientów marki.
+48 41 345 44 44
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ZAKRES WSPÓŁPRACY

REALIZACJA 02





Kiedy szczegół
ma znaczenie
DOBÓR PAPIERU
Papier barwiony w masie? A może ekologiczny? Wydawałoby
się wybór papieru - prosta sprawa. Nie, kiedy ma on wpływ na
nasz wizerunek, kiedy od razu coś komunikuje klientowi.
A możliwości jest wiele.

DOBÓR USZLACHETNIEŃ
AC Group dba nie tylko o dobry klimat, ale
także o dobry wizerunek swojej marki. Duży
nacisk został położony na formę komunikacji
z klientem. Stąd właśnie m.in. dobór takich
uszlachetnień, minimalizm, jakość papieru.
Nasz multidyscyplinarny zespół nie tylko śledzi trendy w projektowaniu czy marketingu,
ale także doskonale orientuje się w możliwościach druku.

+48 41 345 44 44
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REALIZACJA 02
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Layout zaprojektowany dla AC Group miał na celu formą przekazać koncepcję
i linię projektową klienta. Wiodącą rolę gra design, minimalizm i detal. Efekt
można zobaczyć na - www.acgroup.pl

simplycreative.pl
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REALIZACJA 03

Echo
Investment

24

01

NOWA DZIELNICA

02

JARZĘBINOWE

03

RESET

04

GROTA 111
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Echo Investment to marka, której nikomu raczej przedstawiać nie trzeba. Warto jednak przypomnieć, że to największy
w Polsce deweloper, który prowadzi inwestycje w sektorze
mieszkaniowym, biurowym, hotelowym i centrów handlowych. Może pochwalić się 152 realizacjami w największych
polskich miastach - Krakowie, Warszawie czy Łodzi. Już od
ponad 20 lat spółka ta notowana jest na giełdzie.

simplycreative.pl

ECH0

REALIZACJA 03





Nowa
Dzielnica
ŁÓDŹ
Zdarza się, że mimo, wydawałoby się, dobrej strategii,
coś nie idzie.

ZAKRES PRAC
Nowa Dzielnica nie została od razu pokochana
przez Łodzian, dlatego zostaliśmy poproszeni o audyt komunikacji tej inwestycji. Pewne
wartości wymagały podkreślenia, inne uproszczenia i zmiany.
Nowy headline, copywriting, kampanie na mieście zwiększyły zainteresowanie tą realizacją
Echa i sprawiły, że mieszkańcy Łodzi... chcą
być blisko.

+48 41 345 44 44
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REALIZACJA 03





Tu każdy znajdzie swoją przestrzeń, a kiedy zechce, może
dzielić się nią z innymi. Chcemy, żebyś czuł swobodę i
chęć do działania w miejscu, w którym mieszkasz, dlatego stworzyliśmy dla Ciebie Nową Dzielnicę.

26

Jedyna taka
inwestycja
Nowa Dzielnica to osiedle dla osób szukających
spokoju, ale jednocześnie ceniących życie w
centrum miasta. To miejsce dla wymagających
i świadomych swoich potrzeb mieszkańców. Ponadto bardzo podkreślana była tu idea współdzielenia, stąd też wiele zaplanowanych przestrzeni do spotkań z sąsiadami.
+48 41 345 44 44

simplycreative.pl

SPOKÓJ W CENTRUM

REALIZACJA 03





Osiedle
Jarzębinowe
ŁÓDŹ
To jedna z inwestycji, którą obsługujemy od początku - składała się z wielu etapów i pod naszym czujnym okiem zmieniała
swój wizerunek.

ZAKRES PRAC
Jarzębinowe to osiedle, które łączy dwie główne cechy: komfort i spokój. Jest doskonałym
miejscem, przede wszystkim dla rodzin
z dziećmi.
Nie sposób tu wymienić wszystkich prac, ale
były to m.in.: odświeżenie strategii komunikacji, repozycjonowanie inwestycji, sezonowe kampanie outdoorowe, emailingi, wsparcie
targowe, katalogi i okazjonalne ulotki, gadżety, kampanie adwords, banery internetowe,
copywriting.

+48 41 345 44 44
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REALIZACJA 01 03
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TYPOGRAFIA I KOLORYSTYKA
Osiedle Jarzębinowe to odcienie pomarańczowego, czerwieni i brazu. Osiedle Jarzębinowe Park to komunikacja
w odcieniach zieleni i złota, mająca na celu zwrócenie uwagi na prestiżowy charakter inwestycji. Całość dopełniają
kolory uzupełniające.
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Największym wyzwaniem w projektowaniu strony www było połączenie kolorów czerwieni,
pomarańczowego i brązowego z kolorami odpowiadającymi za Jarzębinowe Park czyli zieleni
i złota. Efekt można zobaczyć na - www.jarzebinowe.pl

simplycreative.pl
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Reset
WARSZAWA
Osiedle Reset to miejsce pełne różnych możliwości - stref
spotkań, odpoczynku i zabawy. Pozwalające zachować prywatność, a jednocześnie ułatwiające integrację i proponujące
dużo przestrzeni wspólnej.

ZAKRES PRAC
Zlecenia dla tej inwestycji obejmowały: kampanie internetowe, copywriting, projekty i wydruki katalogów, ulotek, teczek, wsparcie okołotargowe.
Nowa kolorystyka, którą zaplanowaliśmy
znacznie trafniej wpisywała się w ideę tej inwestycji i bezpośrednio nawiązywała do
relaksu, błogości i... duchowego resetu.

+48 41 345 44 44
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REALIZACJA 03





Reset to nie tylko osiedle, w którym mieszkańcy będą
mogli naładować akumulatory po całym dniu pracy, ale
również przestrzeń, w której odnajdą czas i miejsce dla
siebie, na własne pasje i przyjemności.
A do tego doskonale zlokalizowane. Tylko sześć kilometrów od centrum Warszawy, kilka kroków od stacji kolejowej, przystanków autobusowych i tramwajowych.
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W punkt!
WSZECHSTRONNOŚĆ
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Inwestycja wzbudziła duże zainteresowanie zależało nam na przygotowaniu przejrzystych,
czytelnych, ciekawych materiałów, które zostaną dobrze odebrane bez względu na okoliczności.

REALIZACJA 03





Grota
WROCŁAW
Grota 111 to przestrzeń, która inspiruje. Nasze propozycje
dla tej inwestycji musiały być równie inspirujące, ale też nie
przegadane.

ZAKRES PRAC
Postawiliśmy na prostotę i dobry design, po to
by Wrocławianie, którzy spotkają się z tą marką poczuli, że są w dobrym miejscu.
Zlecenie obejmowało przygotowanie key visuala, a w dalszej części docelowych materiałów
m.in. ulotek, teczek, gadżetów.

+48 41 345 44 44
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REALIZACJA 03





Wybierz przestrzeń, którą dopasujesz do swojego życia
i w której nie będziesz żałował czasu na to, co dla Ciebie
najważniejsze.
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Poczuj się
jak w domu
Zależało nam, by potencjalni nabywcy, po rozmowie z doradcami, otrzymywali coś, dzięki
czemu szybciej poczują się jak w domu, pozostanie z nimi wrażenie swobody i łatwiej im
będzie podjąć odpowiednią decyzję. Zdecydowaliśmy się na skarpety z charakterystycznym
paternem, zaprojektowanym specjalnie dla
Grota 111.
+48 41 345 44 44
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KONCEPT
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REALIZACJA 04

EPP
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01

KONCEPT

02

KEY VISUAL

03

SESJA ZDJĘCIOWA PRODUKTOWA

04

COPYWRITING
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Dobre
koncepty często
mają
swój nikomu
początek…
przy
dobrym
Echo Investment
to marka,
której
raczej
przedstajedzeniu.
Jako, że
wciąż
jesteśmy
głodni pomysłów,
nie było
wiać nie trzeba.
Warto
jednak
przypomnieć,
że to największy
wyjścia
musieliśmy który
nasycić
się porządną
porcjąwrosołową.
w Polscei deweloper,
prowadzi
inwestycje
sektorze
Imieszkaniowym,
tak nasza pięknabiurowym,
waza wjechała
do galerii
w Kielcach,
Wrohotelowym
i centrów
handlocławiu
i Szczecinie.
wych. Może
pochwalić się 152 realizacjami w największych
polskich miastach - Krakowie, Warszawie czy Łodzi. Już od
ponad 20 lat spółka ta notowana jest na giełdzie.
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SMACZNEGO!

REALIZACJA 04




Menu na wolną
niedzielę



CIEKAWA KREACJA
Galeria zmienia swoje oblicze, dlatego zależało nam na
nieszablonowym podejściu i zaskakującej kreacji.
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Kreacja z wazą będzie wspierać
upowszechnianie możliwości spędzania niedziel niehandlowych w
galeriach, w których będą się dziać
ciekawe aktywności (np. niedziela z
planszówkami czy sportem).

+48 41 345 44 44
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ZAŁOŻENIA

REALIZACJA 04





W wolne niedziele mamy dla Ciebie i Twoich bliskich zupełnie inne, wyjątkowe propozycje. Spróbuj czegoś nowego - po porcji tradycyjnego rosołu, przyjdź do galerii
i rozsmakuj się w tym, co dobre.
Każda niedziela to inna porcja: kultury, sportu, nauki,
biznesu, rozrywki czy ekologii. Przyjdź na koncert lub
wernisaż, skosztuj dobrej zabawy podczas gry w planszówki, rusz głową podczas rozwiązywania zagadek
naukowych. Gwarantujemy Ci, że będziesz miał apetyt
na więcej!
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Rozsmakowani
w dobrym designie
PYSZNA PORCJA
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Przy tworzeniu tej kreacji, działo się sporo. Była
sesja zdjęciowa, było malowanie, było i tłuczenie. Wszystko było. Ale ze smakiem. I dobrym
desigem.
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EXBUD
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01

IDENTYFIKACJA WIZUALNA

02

KEY VISUAL

03

COPYWRITING

04

PREZENTACJA

05

KATALOG
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Marka
Exbud, istniejąca
na rynku
lat, toprzedstadługa hiEcho Investment
to marka,
której ponad
nikomu40raczej
storia
wypełniona
sukcesami
i ciężką pracą.żePo
firma
wiać nie
trzeba. Warto
jednak przypomnieć,
tolatach
największy
wróciła
swoich świętokrzyskich
i odw1sektorze
czerwca
w Polscedo
deweloper,
który prowadzi korzeni
inwestycje
2019
r. znajduje się
w posiadaniu
spółki Exbud
Konstrukcje
mieszkaniowym,
biurowym,
hotelowym
i centrów
handloSp.
z o.o.
wych.
Może pochwalić się 152 realizacjami w największych
polskich miastach - Krakowie, Warszawie czy Łodzi. Już od
ponad 20 lat spółka ta notowana jest na giełdzie.

simplycreative.pl

WIELKI POWRÓT
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Marka
z przyszłością



W POLSCE I ZA GRANICĄ
Dziś Exbud jest marką wiodącą w Polsce w zakresie projektowania,
produkcji i montażu konstrukcji stalowych. Sukcesy odnosi także na
rynkach zagranicznych, zwłaszcza w Niemczech, gdzie oferuje usługi w
formie outsourcingu wewnętrznego.
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Nowoczesny sznyt
Upływ czasu sprawił, że identyfikacja marki
wymagała znaczącego odświeżenia. Dobór odpowiedniej kolorystyki, nowe fonty, formy pozwoliły unowocześnić wizerunek marki. W materiałach pojawił się charakterystyczny patern.
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WSPÓŁPRACA
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ELEGANCJA
Marka stawia na profesjonalny wizerunek i dobrą jakość
materiałów.

MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ
Katalog, który przedstawia ofertę, realizacje
i możliwości firmy, stał się bardziej czytelny
i przejrzysty. Przygotowane zostały nowe treści, postawiliśmy na nagłówki, ikonografię
i dużą ilość światła, co zachęca do zgłębienia
informacji tu przedstawionych.
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Dziękujemy
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