
OFERTA MARKETINGOWA

ZAPROGRAMOWANE
NA TWÓJ SUKCES



Jesteśmy DOBRE ROBOTY. Nie jemy, nie śpimy, nie oddychamy. Robimy robotę i jesteśmy zaprogramowane na skuteczność.

DOBRE ROBOTY to nowoczesna agencja reklamowa. Pomagamy naszym klientom w zwiększaniu sprzedaży i budowaniu 
wizerunku marki. Stosujemy zarówno tradycyjne techniki i kanały komunikacji, takie jak mało i wielkoformatowa reklama 

drukowana oraz filmy promocyjne, jak też szeroki wachlarz usług z zakresu marketingu internetowego. 
Oferujemy wszystko to, bez czego współczesna działalność publiczna obejść się nie może:

- wszechstronną obsługę graficzną, od obróbki zdjęć i projektowania materiałów reklamowych
  z gotowych elementów po tworzenie unikatowych obrazów digiart

- produkcję i postprodukcję filmów i sesji fotograficznych
- obsługę mediów społecznościowych

- projektowanie, wykonanie i administrowanie stron www
- projektowanie logo i nazwy (branding i naming)

- komponowanie tekstów (copywriting)

Znamy lokalny rynek i skanujemy aktualne trendy. Jesteśmy kompatybilne z wdrażaniem śmiałych i niestandardowych narzędzi, 
takich jak instalacje z mchu, reverse graffiti, guerilla marketing, eventy promocyjne oraz flash-moby.
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Oferujemy zaprojektowanie lub przeprojektowanie obecnego logo, stworzenie kompleksowego 
kodu wizualnego dla marki oraz wygenerowanie nazwy dla firmy/produktu/usługi.
Logotyp i nazwa opowiadają za pierwsze wrażenie.  Od nich zaczyna się budowanie relacji 
z Klientami. Mają budzić zaufanie, lecz być przy tym dość intrygujące i niepowtarzalne, by 
zaangażować i zachęcić do odkrywania marki. Osobiste i uniwersalne za jednym zamachem.
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Tworzymy kompleksowe i w pełni zindywidualizowane 
plany marketingowe uwzględniające formę dystrybucji, 
lokalizację, klienta docelowego, a przede wszystkim 
budżet, jakim dysponuje inwestor. Dzięki przemyślanej 
i długofalowej strategii marketingowej pomożemy 
sprawnie wprowadzić na rynek nowy produkt, lub 
ocieplić wizerunek handlowy już istniejącej marki.

Plany marketingowe uwzględniają:

- usługi copywiterskie (teksty reklamowe, nazwy 
  produktów, slogany reklamowe)

- spoty reklamowe i sesje zdjęciowe produktu

- obsługę mediów społecznościowych

- stworzenie i obsługę strony internetowej 
  produktu/producenta

- produkcję materiałów i gadżetów reklamowych na
  potrzeby konkretnego planu marketingowego
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Piszemy teksty na strony www, mailingi                           
i newslettery, dla lektorów do radio i TV. 

Projektujemy też hasła reklamowe na bannery             
i do reklamy outdoor, a także opisy produktów do 

katalogów i sklepów internetowych. 
Dysponujemy najnowszym, bo importowanym                

z przyszłości modelem robota PIS-MAC                        
z eksperymentalnym akceleratorem 

kreatywności. Nigdy się nie przegrzewa, 
zapewnia wysoką jakość generowanych tekstów      

i koncepcji oraz przyzwoite czasy realizacji. 
Oprócz wysokiej wartości informacyjnej                           

i nienagannej poprawności językowej 
(interpunkcja, składnia, styl) DOBRE ROBOTY 

oferują teksty ciekawe i angażujące – zarówno do 
podstawowych kanałów komunikacji, jak też dla 
zaplecza. Mamy wgrane wszystkie bajki, baśnie, 

mity, kryminały i nawet ze dwa romanse, więc 
bez trudu wstrzelimy się w zadany temat. 
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Wysokiej jakości materiał zdjęciowy i video to nie tylko 
tymczasowa reklama, ale także dodatkowa treść, na stałe 
wzbogacająca wizerunek marki. Stworzenie bazy jakościowych 
fotografii produktów i miejsca prowadzenia działalności jest 
niezbędne do skutecznego budowania wizerunku firmy/organizacji 
na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. W epoce 
błyskawicznego przetwarzania informacji i content marketingu 
oferujemy także kręcenie filmów reklamowych które są: ciekawe, 
dynamiczne i przede wszystkim nieobojętne dla odbiorcy. 

D
OBRE

RO
B
OTY

FOTOGRAFIA I KLIPY WIDEO

43-450 Ustroń
ul. 3 Maja 44

www.dobreroboty.pl
e-mail: biuro@dobreroboty.pl NIP: 548 241 03 76

tel. 33 400 02 91, 530 14 14 55



Zakładamy i prowadzimy profile firmowe na popularnych serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, 
LinkedIn, Goldenline czy Behance). 
Rzecz niby oczywista. A jednak nie do końca, ponieważ czasy kultu #kopiuj-wklej i epidemii wtórnych obrazków z baz online mamy 
już za sobą, a w Sieci premiowana jest wysoka jakość publikowanych treści. DOBRE ROBOTY rozumieją to doskonale. Mają wgrane 
wszystkie protokoły dyplomatyczne, znają ponad 6 milionów form komunikacji i pamiętają, że media społecznościowe nie służą 
stricte sprzedaży, ale przede wszystkim obustronnej wymianie opinii i budowaniu relacji z klientami.

Content marketing, czyli tzw. marketing 
treści, to strategia polegająca na 
pozyskiwaniu potencjalnych klientów 
poprzez publikowanie atrakcyjnych 
i przydatnych treści, które zainteresują 
ściśle sprecyzowaną grupę odbiorców. 
Marketing treści, w odróżnieniu od 
tradycyjnych form marketingu, 
opierających się na jednostronnym 
przekazie reklamowym, bazuje na 
budowaniu długotrwałych relacji
z odbiorcą poprzez interakcję
i zaangażowanie obydwu stron.
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Tworzymy kompletne strony internetowe z CMS i bez. Projektujemy layout, redagujemy teksty i wykonujemy stronę na bazie 
projektu klienta. Oferujemy także długofalową obsługę i uaktualnianie treści. Strona internetowa jest podstawą prowadzenia 
publicznej działalności – komercyjnej, artystycznej czy oświatowej. Informuje, ale też kreuje wizerunek i podnosi wiarygodność.

Dużo uwagi poświęcamy konstrukcji strony, by zagwarantować wysoką czytelność i intuicyjną funkcjonalność dla użytkowników. 
Nie zapominamy o estetyce – witryna może być poświęcona dowolnemu tematowi; prosta, fantazyjna, elegancka lub całkiem 
wykręcona. Liczy się to, by w ramach konkretnego stylu wybranego przez klienta była małym dziełem sztuki.
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znajdź nas na facebooku
facebook.com/dobreroboty
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