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Większość ludzi
zadowala „jakoś”, a nie jakość
– SNOWBALL nie godzi się
na taki stan rzeczy.
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Agencja Snowball Media działa w obszarach szeroko pojętej produkcji reklamowej, kreacji, doradztwa, 
PR oraz mediów społecznościowych. Zajmujemy się tworzeniem wizerunku i identyfikacji wizualnej.

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny, doradzając odpowiednią strategię oraz 
zapewniając plan rozwoju, który stworzy spójny i skuteczny przekaz reklamowy. 

W czym możemy pomóc?

Identyfikacja wizualna
Przygotowywane przez nas projekty 

cechują się pomysłowością, 
profesjonalizmem oraz nowoczesnym 

podejściem, które jest wyznaczane przez 
najnowsze trendy.

Brand PR
Kreujemy pozytywny i oryginalny 

wizerunek wokół Państwa marki lub 
produktu w mediach offline i online.

Sesje fotograficzne
Fotografia reklamowa powinna być 

oryginalna, aby zainteresowała odbiorcę 
i tym samym przykuła jego uwagę oraz 
ekspresyjna, aby poruszać i zapadać w 

pamięci na długo. 



















Strony www
Oferujemy zarówno proste projekty 
prezentacyjne dla małych firm jak 

i rozbudowane serwisy. Oryginalność, 
świeże spojrzenie oraz aktualne trendy – to 
wyznaczniki, którymi zawsze się kierujemy. 

Copywriting
Oferujemy kompleksową redakcję treści 
stron, serwisów, portali, opisy produktów 
i usług dla sklepów internetowych, SEO.

Poligrafia
Im większa obecność Państwa firmy 
w różnych miejscach, tym większa jej 

popularność przełożona na zysk.

Projektowanie Marki
Tworzymy strategię brandingową, 

wdrażamy ją, monitorujemy i oceniamy 
jej powodzenie. Dbamy o to, aby marka 

długotrwale zagościła w pamięci 
Państwa klientów.

Media Społecznościowe
Proponujemy Państwu pełen zakres 

usług, który pozwoli na promocję marki, 
produktów oraz wydarzeń i wyróżni 

Państwa na tle konkurencji.

Consulting
Nasze doświadczenie możemy przekuć 

w sukces Państwa firmy. Służymy 
fachowym doradztwem.

Nasze usługi
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Kliknij tutaj aby zobaczyć więcej

Jesteśmy eklektyczną 
mieszanką wyjątkowych 
specjalistów w swojej dziedzinie, 
obdarzonych perspektywicznym 
spojrzeniem. Tworzymy 
kreatywne rozwiązania, które 
poprawiają odbiór marki na 
rynku, pomagając jednocześnie 
ludziom zrozumieć się nieco 
lepiej nawzajem.

Nasze kompleksowe 
rozwiązania są „szyte na miarę” 
dla Twojej firmy – od początku 
do końca dostosowujemy się do 
potrzeb naszych klientów.

99%
zadowolonych klientów

32547
wysłanych e-maili

1684
przeróżnych realizacji

4750
litrów wypitej kawy
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Identyfikacja Wizualna

Identyfikacja wizualna to podstawa kreowania wizerunku marki na rynku. Dzięki takim materiałom jak 
wizytówki, papier firmowy, broszury, przemyślane logo budujecie Państwo świadomość swojej marki lub 
firmy wśród użytkowników oraz potencjalnych klientów oraz tych, którzy już korzystają z Państwa usług.

Dobra identyfikacja wizualna pozwoli utrwalić jej obraz w umysłach Klientów. Snowball Media 
oferuje kompleksowe działania, aby Państwa marka wyróżniała się na tle konkurencji, a w efekcie 
przyciągała potencjalnych odbiorców.

 ■ projekty logotypów wraz z pełną księgą 

identyfikacji wizualnej 

 ■ dobór kolorystyki oraz typografii Państwa firmy

 ■ brand booki/ księgi znaków

 ■ materiały reklamowe, szkoleniowe, akcesoria

 ■ papier firmowy

 ■ wizytówki

 ■ teczka ofertowej

 ■ ulotki

 ■ projekty na torby 

 ■ torebki plastikowe i papierowe z nadrukiem

 ■ szablony faktur

 ■ szyldy firmowe

Co możemy dla Ciebie stworzyć?

 ■ plakaty, banery, billboardy

 ■ wszelkie reklamy wielkoformatowe

 ■ stopka wiadomości e-maili

 ■ szablony prezentacji

 ■ szablony reklam do gazet i stron 

internetowych

 ■ oprawa graficzna i urządzenie 

stanowiska targowego

 ■ rollup-y, stand-y

 ■ notesy firmowe

 ■ projekty na długopisy

 ■ naklejki samochodowe

 ■ rebranding
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Strony internetowe

Każda witryna musi opierać się na przejrzystej treści, łatwej nawigacji i efektownym wyglądzie. 
Tworzymy profesjonalne serwisy internetowe spełniające wszystkie powyższe standardy. 

Jesteśmy w stanie stworzyć dowolną funkcjonalność w takiej formie, jakiej oczekują Państwa klienci.

Działamy kompleksowo, przygotujemy architekturę informacji na Państwa stronie. Także napiszemy, 
zredagujemy, rozplanujemy zaprojektujemy szatę graficzną, stworzymy logo oraz zadbamy o 
spójność całej identyfikacji. Zaproponujemy odpowiednie fotografie z naszych banków zdjęć, bądź 
własnoręcznie wykonamy autorskie zdjęcia skrojone na miarę Państwa potrzeb.

 ■ projekt i realizacja prezentacyjnych stron dla małych firm

 ■ projekt, realizacja, testy i wdrożenie dużych witryn oraz serwisów internetowych

 ■ projekt oraz wdrożenie sklepów internetowych opartych o najlepsze systemy e-commerce

 ■ wykorzystywanie najnowszych technologii i narzędzi związanych z HTML 5

 ■ projekty szablonów aukcyjnych do użycia w portalu Allegro

 ■ projektowanie mailingów; harmonogramy wysyłki, strategia

 ■ projektowanie i realizacja reklam internetowych: banery statyczne, animowane (Adobe Edge/ 

Adobe Flash, stream H.264) na indywidualne potrzeby oraz szeroko zakrojone kampanie reklamowe 

AdWords, Remarketing etc.

Pomożemy zaistnieć Ci w sieci
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Projektowanie Marki

Tworzymy kompletną markę, poczynając od logo, materiałów biurowych, broszur poprzez kampanię 
reklamową, marketing w sieci aż po stronę internetową w ciągu kilku tygodni, jak również, jeśli 
istniejesz już na rynku, pomóc Ci zmienić lub odświeżyć wizerunek Twoich marek.

 ■ tworzenie nazwy

 ■ logo

 ■ definiowanie i pozycjonowanie marki 

w oparciu o potrzeby i życzenia 

klientów, misję i cele firmy

 ■ planowanie oraz realizacja kampanii 

brand marketingowych

 ■ mierzenie i analizowanie rezultatów 

prowadzonych działań

 ■ rozwój wartości marki

Kompozycja, która zachwyca

„Firmy chcą zrozumieć swoje marki, a powinny próbować zrozumieć 
swoich klientów i do nich dopasowywać swoje marki”

Susan Fournier, 
 profesor marketingu, Harvard University
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Brand PR

Lata doświadczenia nauczyły nas, że nie ma uniwersalnych rozwiązań. Każda kampania tworzona 
jest indywidualnie pod Klienta. Nigdy nie zabieramy się za kreowanie marki lub produktu bez solidnie 
zaplanowanej kampanii. Tylko kompleksowo stworzone działania dopasowane do profilu marki/
produktu mają szansę na powodzenie.

Oferujemy stworzenie całościowej strategii komunikacji marki wraz z doradztwem strategicznym, 
które przyczynią się do osiągnięcia celów nie tylko marketingowych, ale również sprzedażowych.

 ■ materiały wspierające sprzedaż

 ■ wprowadzanie nowych produktów

 ■ doradztwo strategiczne

 ■ strategia komunikacji marki

 ■ custom publishing

 ■ media relations

 ■ e-PR

 ■ badania konsumenckie

 ■ analiza grup opiniotwórczych

 ■ monitoring mediów i analiza jakościowa/ilościowa

 ■ organizacja medialnych wydarzeń specjalnych

Jakość nigdy nie wychodzi z mody
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Copywriting

Sprawimy, że Państwa firma znacznie zyska na atrakcyjności, a tym samym skutecznie będzie 
realizować strategię wspierania sprzedaży.

Poprzez dywersyfikację tekstu pod kątem wybranych grup docelowych tworzymy sprawne 
narzędzia komunikacji firmy z Klientami. Szczególna uwagę przykładamy do perswazyjnego aspektu 
konstruowania komunikatów posługując się w tym celu sprawdzonymi modelami marketingowymi.

 ■ nazwy produktów i usług

 ■ hasła reklamowe

 ■ teksty wizerunkowe

 ■ artykuły sponsorowane

 ■ teksty produktowe

 ■ claimy / tagline

 ■ content stron internetowych

 ■ SEO

Zostaw konkurencję w tyle

 ■ key visuale – kreatywne koncepcje reklamy 

stanowiące wiodący motyw w kampanii

 ■ formy dziennikarskie do pracy i internetu

 ■ reklama internetowa

 ■ teksty PR

 ■ tworzenie treści w mediach 

społecznościowych

 ■ scenariusze spotów reklamowych

„Treść buduje relacje. Relacje budowane są na zaufaniu.  
Zaufanie jest motorem sprzedaży”

Andrew Davis, 
 profesor marketingu, Harvard University
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Kliknij tutaj aby zobaczyć więcej

Jako że dążymy do 
doskonałości we wszystkim, co 
robimy, pasjonują nas marki, 
które stawiają sobie poprzeczkę 
równie wysoko. Marki, które 
ucieleśniają lepsze produkty  
i usługi mające w perspektywie 
na celu poprawę dobrego 
samopoczucia klientów.

Fundamentami, na których się 
opieramy w naszych dążeniach 
są design i kreatywność. 
Wykorzystując artystyczną wizję 
i profesjonalny kunszt, staramy 
się nawiązać dialog  
z Twoimi potencjalnymi 
klientami i przekazujemy im 
istotne dla Ciebie przesłanie.

102%
satysfakcji z każdej 

realizacji

1854
konsultacji telefonicznych

683
osoby skorzystały 

z naszego doświadczenia

385
wypitych butelek soku
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Media Społecznościowe

Wprowadzimy Państwa firmę w świat mediów społecznościowych, aby utrwalić jej wizerunek 
w świadomości odbiorców, a także aby zbudować jej silną pozycję na rynku poprzez nawiązanie 
długotrwałego kontaktu z klientem. 

Przygotujemy dla Państwa skuteczną kampanię marketingową, konkursy i promocje, które wzbudzają 
ciekawość i stworzą najlepszą relację użytkownika z Państwa firmą.

„Content jest ogniem, social media benzyną”

Jay Baer, 
 prezes Convinee&Convert

 ■ realizacja kampanii reklamowych 

 ■ obsługa graficzna i copywriterska 

prowadzonych kampanii

 ■ wykorzystanie elementów konkursowych 

w akcjach reklamowych

Być albo nie być...

 ■ bieżący monitoring kampanii

 ■ raportowanie przeprowadzonej 

kampanii reklamowej

 ■ Prowadzenie blogów firmowych

 ■ Marketing szeptany
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Sesje Fotograficzne

Fotografia reklamowa powinna być oryginalna, aby zainteresowała odbiorcę i tym samym przykuła 
jego uwagę oraz ekspresyjna, aby poruszać i zapadać w pamięci na długo. 

Dobre zdjęcia to podstawa każdego projektu. Pragnąc spełnić jak najlepiej Państwa oczekiwania, 
oferujemy kompleksowe usługi w tym zakresie oraz autorskie podejście do tematu.

 ■ zdjęcia produktowe - packshoty

 ■ obróbka i szparowanie

 ■ zdjęcia reportażowe

 ■  zdjęcia wizerunkowe

 ■ zdjęcia wnętrz, 360, wirtualne spacery

Pokaż się z najlepszej strony

 ■ scenariusze sesji zdjęciowych

 ■ wyszukiwanie lokalizacji

 ■ backstage (zdjęciowy, video)

 ■ produkcja materiałów wizerunkowych
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Dbanie o jakość materiałów reklamowych to inwestycja, która z pewnością przyniesie niewymierne 
korzyści. Nasze doświadczenie gwarantuje stworzenie projektu zauważalnego przez konkurencję.

Prace poligraficznie realizujemy kompleksowo – zaczynając od projektu i kończąc na gotowym 
produkcie. Doradzimy na każdym etapie produkcji tak, aby wydruk doskonale prezentował usługi 
Państwa firmy. Wszystkie projekty wykonujemy według indywidualnych potrzeb klienta, przystosowane 
do każdej formy druku reklamowego (druk cyfrowy, offsetowy, solwentowy czy sitodruk).

 ■ wizytówki

 ■ wizytówki składane

 ■ karty plastikowe

 ■ ulotki

 ■ ulotki składane

 ■ plakaty

 ■ naklejki

 ■ naklejki 3D

 ■ papiery firmowe

 ■ koperty

 ■ zaproszenia

 ■ druki samokopiujace

 ■ teczki ofertowe

 ■ notesy

 ■ notesy spiralowane

 ■ ulotki z perforacją

 ■ bilety z perforacją

 ■ katalogi szyte

 ■ katalogi klejone PUR

 ■ wizytówki bigowane

 ■ ulotki składane lux

 ■ podkładki na tacki

 ■ arkusze plano

 ■ banery

 ■ siatki mesh

 ■ folie wylewane

 ■ folie one way vision

 ■ folia samoprzylepna

 ■ kalendarzyki listkowe

 ■ kalendarze biurkowe

 ■ kalendarze trójdzielne

 ■ kalendarze listwowane

 ■ kalendarze spiralowane

 ■ podkłady na biurko (biuwar)

 ■ zapałki reklamowe

 ■ podkładki pod mysz

 ■ segregatory

 ■ torby reklamowe

 ■ ekspozytory

 ■ roll-upy

 ■ stojaki

 ■ produkty z plexi

 ■ produkty z drewna

 ■ produkty z metalu

 ■ odzież reklamowa

Co wykonujemy?

Poligrafia
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Consulting

Nasze doświadczenie możemy przekuć w Twój sukces. Jeżeli nie wiesz, czego potrzebujesz, ale 
czujesz, że musisz coś zmienić w swojej firmie lub chcesz stworzyć nową markę, pomożemy Ci w tym. 

W swoich działaniach koncentrujemy się na prowadzeniu szkoleń i konsultacji w zakresie rozwoju 
szeroko pojętej strategii marketingowej.

 ■ wsparcie w kreowaniu nowych marek i firm

 ■ współpraca w rebrandingu firm i marek   

 ■ audyt stron internetowych

 ■ doradztwo w rozwoju produktów multimedialnych i 

internetowych

 ■ szkolenia medialne i komunikacyjne

Wykorzystaj nasze doświadczenie

Zaufali nam

 ■ personal branding

 ■ szkolenia dla biznesu

 ■ komunikacja międzykulturowa

 ■ szkolenia otwarte i zamknięte

 ■ doradztwo wizerunkowe

 ■ komunikacja w social media
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Kliknij tutaj aby zobaczyć więcej

Wyjątkowe pierwsze wrażenie 
potencjalnego klienta

Poczucie pełnego profesjonalizmu 
i dopasowania do potrzeb

Indywidualne podejście do każdego 
projektu

Zwiększenia zasięgu 
Twojej marki

Generowanie większej liczby 
zapytań ofertowych przez stronę

Natychmiastowa poprawa 
wizerunku w kierunku pożądanego

Strona internetowa jako centrum 
działań e-marketingowych firmy

Niezawodność, bezpieczeństwo, 
reprezentowanie firmy 24/7/365

Dlaczego warto zaufać



Bądźmy w kontakcie

Monika Sawicka 
Account Executive & Community Director

mobile: +48 730 773 300  
e-mail: monika@snowball.com.pl

Krzysztof Bernardyn 
Creative & Art Director

mobile: +48 693 689 849  
e-mail: krzysztof@snowball.com.pl

www.SNOWBALL.com.pl


