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O nas
Konkrety? Prowadzimy relacje inwestorskie dla spółek notowanych na warszawskim parkiecie. PR to dla nas systematyczna
praca związana z komunikacją ze środowiskiem inwestorów oraz mediami ﬁnansowymi, biznesowymi oraz gospodarczymi komunikacja według restrykcyjnych zasad regulujących działanie rynków ﬁnansowych.
Doradzamy i wspieramy realizację celów biznesowych również w funduszach venture capital, startupach oraz instytucjach
otoczenia biznesu. Jesteśmy praktykami – rozumiemy Wasz biznes. Uważamy, że jesteśmy jedną z najlepszych agencji w
zakresie PR – naszą pracę docenił Puls Biznesu.

Zapraszamy do przejrzenia Case Studies

Case study

Klient:
Business Link |
www.blpoland.com
Zadanie:
strategia media relaaons na 2014 rok
oraz jej realizacja
Grupa docelowa:
sektor MŚP

Challenge
Business Link to największa na świecie sieć akceleratorów biznesu dedykowana przedsiębiorstwom z sektora MŚP oraz startup’om.
Akcelerator biznesu posiada obecnie 9 lokalizacji w najważniejszych biznesowo miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu,
Katowicach, Lublinie, Szczecinie, Wrocławiu oraz Toruniu. Głównym celem działań komunikacyjnych było zwiększenie świadomości marki
Business Link wśród MŚP, dla których nieznana do tej pory była działalność tego typu instytucji otoczenia biznesu. Ważnym zadaniem była
również edukacja środowiska przedsiębiorców w zakresie charakteru działalności akceleratora biznesu Business.
Realizacja
Aby powyższe cele zrealizować, postawiliśmy przede wszystkim na współpracę z mediami biznesowymi, które stanowią główne źródło
informacji dla tej grupy docelowej. Budując relacje z mediami i tym samym świadomość marki postawiliśmy na długofalowość i
konsekwencje. Oprócz regularnej komunikacji w formie notatek prasowych oraz materiałów eksperckich z mediami ﬁnansowymi,
postanowiliśmy wejść w interakcję również z mediami mainstreamowymi – dzięki akcji specjalnej Business Mixer Special Ediaon z legendą
amerykańskiego rapu 50 Centem rozszerzyliśmy zakres działań komunikacyjnych o media mainstreamowe. Od samego początku budujemy
ekspercki wizerunek Business Link w zakresie start-upów oraz sektora MŚP – przygotowany przez nas raport o rynku start-upów na 25lecie pierwszych wolnych wyborów w Polsce został tematem numeru Pulsu Biznesu i po raz pierwszy w historii start-upy znalazły się na
pierwszej stronie.

Klient:
Business Link |
www.blpoland.com
Zadanie:
strategia media relaaons na 2014 rok
oraz jej realizacja
Grupa docelowa:
sektor MŚP

Efekty

160
306
56
2 063 306

pozytywnych publikacji prasowych w największych mediach biznesowych
pozytywnych publikacji internetowych
materiałów w TV
PLN ekwiwalentu reklamowego

Dzięki naszym działaniom udało nam się gościć w Business Link amerykańskiego rapera, aktora, producenta i przedsiębiorcę – 50 Centa.
Materiały dotyczące Business Link pojawiły się w najważniejszych tytułach prasowych, TV, serwisach informacyjnych, mediach
mainstreamowych oraz w wielu stacjach radiowych:

Publikacje

Klient:
Business Link |
www.blpoland.com
Zadanie:
strategia media relaaons na 2014 rok
oraz jej realizacja
Grupa docelowa:
sektor MŚP

Case study

Klient:
Tylko | www.tylko.com
Zadanie:
launch projektu
Grupa docelowa:
Media biznesowe, inwestorzy

Challenge
Tylko.com to aplikacja na smarfon lub tablet reprezentująca nowe podejście do designu i kupowania mebli. Wykorzystana w aplikacji technologia
rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality) umożliwia zaprojektowanie i dopasowanie mebla do swoich potrzeb. Klient może wejść w
kolaborację z designerem i dostosować jego produkt według swoich preferencji w sposób przewidziany przez projektanta. Każdy mebel możliwy
jest do skonﬁgurowania również na stronie internetowej Tylko.
Na początku 2014 roku w San Francisco Tylko.com (wtedy jeszcze pod nazwą CSTM) został zwycięzcą presażowego Launch Fesaval w kategorii
Best Technical Achievement. Jury i uczestnicy konferencji docenili zaawansowaną technologię Tylko.com. Tym samym startup dołączył do grona
takich zwycięskich projektów biznesu jak: Dropox, Fitbit czy Spacemonkey. Niecały rok później startup pozyskał 1.6 mln USD od 8 zagranicznych
inwestorów, wśród nich znalazł się także wspomniany, Yves Béhar – najbardziej wpływowy designer na świecie. Jest także dyrektorem
kreatywnym w Jawbone, właścicielem wielokrotnie nagradzanego fuseproject, a także doradcą oraz designerem jednego z pierwszych produktów
Tylko. Wyzwanie? Launch tylko.com na rynku polskim w mediach biznesowych. Mieliśmy na to miesiąc…
Realizacja
Przygotowaliśmy Investment Story, które jednocześnie było informacją prasową o ﬁrmie Tylko. W komunikacji postawiliśmy na indywidualne
spotkania face-to-face z topowymi dziennikarzami z mediów biznesowych podczas których przedstawialiśmy historię polskiego startupu.

Klient:
Tylko | www.tylko.com
Zadanie:
launch projektu
Grupa docelowa:
Media biznesowe, inwestorzy

Efekty
4
14
6
176 203
1

publikacje prasowe
pozytywnych publikacji internetowych
materiałów w TV i RTV
PLN ekwiwalentu reklamowego
miesiąc naszych działań komunikacyjnych

Case study

Klient:
Vintom | www.vintom.com
Zadanie:
wsparcie komunikacji
Grupa docelowa:
inwestorzy, marketerzy, dziennikarze
biznesowi i branżowi

Challenge
Polski ﬁrma technologiczna vintom rozpoczęła globalną rewolucję w podnoszeniu efektywności content markeangu. Oferuje darmowe
narzędzie do zarabiania na ﬁlmach wideo. Każda ﬁrma posiadająca wideo na swojej stronie internetowej oraz w serwisie YouTube może
samodzielnie dodać do ﬁlmu darmową „nakładkę” vintom i zaproponować widzom wybrane „call to acaon”. Dostępne dla użytkownika
funkcje to m.in.: kup teraz, zostaw swój e-mail, polub proﬁl na Facebooku, umów się na spotkanie, udostępnij ﬁlm. Naszym zadaniem było
wprowadzenie na rynek startupu, zbudowanie świadomości marki wśród inwestorów oraz edukacja rynku w zakresie content markeangu.
Realizacja
W komunikacji postawiliśmy przede wszystkim na media relacje z mediami binzesowymi. Dlaczego? Po pierwsze ze wględu na grupę
celową vintom, a po drugie ze względu na cel jaki postawiła sobie spółka – znalezienie inwestora do końca roku 2014. Przygotowaliśmy
informację prasową pt. “Zamieniają wideo w pieniądze”, której już sam tytuł wzbudzał zainteresowanie wśród dziennikarzy.

Klient:
Vintom | www.vintom.com
Zadanie:
wsparcie komunikacji
Grupa docelowa:
inwestorzy, marketerzy, dziennikarze
biznesowi i branżowi

Efekty
5
7
25
73 000
1
30

pozytywnych publikacji w prasie
materiałów w TV i RTV
publikacji w internecie
PLN ekwiwalentu reklamowego

inwestor, który objął udziały w spółce
w sumie tyle dni zajęło osiągnięcie takiego wyniku

W krótkim czasie zrealizowaliśmy plan w 200% i zaistnieliśmy w świadomości nie tylko inwestorów, a także całej branży markeangwej.

Publikacje oraz TV

Klient:
Vintom | www.vintom.com
Zadanie:
wsparcie komunikacji
Grupa docelowa:
inwestorzy, marketerzy, dziennikarze
biznesowi i branżowi

Case study

Klient:
Seed Capital
www.aipseedcapital.co
Zadanie:
strategia media relaaons oraz jej realizacja
Grupa docelowa:
inwestorzy indywidualni i instytucjonalni,
dziennikarze biznesowi

Challenge
Zadaniem agencji było wypozycjonowanie funduszu typu venture capital Seed Capital w mediach ﬁnansowych. Strategia inwestycyjna
funduszu Seed Capital zakłada inwestycje w modelu – 100 000 PLN w zamian za 15% udziałów w nowoutworzonej spółce z o.o. Spółki
porvelowe funduszu pozyskane środki przeznaczyły na przygotowanie i wdrożenie usług lub produktów oraz rozpoczęcie sprzedaży. W
ramach przyjętej przez Seed Capital strategii powinny pozyskać drugą rundę inwestycji od inwestorów (fundusze vc, inwestorzy prywatni,
branżowi ) i wejść na rynki zagraniczne. Cele komunikacyjne:
•
•
•
•
•

zbudowanie wizerunku Seed Capital jako innowacyjnego funduszu start-upowego
wzmocnienie świadomości marki funduszu wśród inwestorów
aktywacje spółek porvelowych/nowych inwesycji w mediach biznesowych oraz ﬁnansowych
zwiększenie ilości projektów wpływających w funduszu
zwiększenie ilości drugich rund inwestycji poprzez działania komunikacyjne

Realizacja
Komunikacja Seed Capital wspierała przede wszystkim cele biznesowe funduszu – pozyskiwanie kolejnych inwestorów do spółek
porvelowych. Według Instytutu Monitorowania Mediów w roku 2012 i 2013 najbardziej opiniotwórczym medium biznesowym był Puls
Biznesu. PB jest również najchętniej czytanym medium przez inwestorów – to dlatego agencja w działaniach wykorzystała potencjał tego
tytułu.

Klient:
Seed Capital
www.aipseedcapital.co
Zadanie:
strategia media relaaons oraz jej realizacja
Grupa docelowa:
inwestorzy indywidualni i instytucjonalni,
dziennikarze biznesowi

Efekty
137
37
33
280
1 660 840
20

pozytywnych publikacji w prasie
pozytywnych publikacji w Pulsie Biznesu
materiałów w TV
publikacji w internecie
PLN ekwiwalentu reklamowego
liczba drugich rund inwestycji

Wspólnie z klientem zbudowaliśmy jeden z najbardziej rozpoznawalnych funduszy start-upowych na rynku. Informacje na temat
funduszu oraz jego spółkach porvelowych zostały opublikowane w topowych mediach biznesowych:

Publikacje

Klient:
Seed Capital
www.aipseedcapital.co
Zadanie:
strategia media relaaons oraz jej realizacja
Grupa docelowa:
inwestorzy indywidualni i instytucjonalni,
dziennikarze biznesowi

Case study

Klient:
CD PROJEKT SA | www.cdprojekt.com
HaloDoktorze.pl SA |
www.halodoktorze.pl
Zadanie:
konferencja prasowa - nowa inwestycja
właścicieli CD PROJEKT

Challenge
Nie jest łatwo mówić dobrze o polskiej służbie zdrowia. A jeszcze trudniej jest przekonać pacjentów, że innowacje technologiczne mogą
rozwiązać problem długiego oczekiwania na wizytę do wybranego specjalisty…
HaloDoktorze to nowa, przełomowa usługa, dzięki której umówienie się do lekarza jest prostsze i bardziej efektywne. Michał Kiciński i Piotr
Nielubowicz z kultowego CD PROJEKT, producenta światowych bestsellerów - gier Wiedźmin i Wiedźmin 2 zainwestowali w ten medyczny
projekt HaloDoktorze. Zadaniem agencji było opracowanie koncepcji kreatywnej oraz zorganizowanie konferencji inaugurującej
prowadzenie na rynek nowej usługi dla pacjentów, która zainteresuje nie tylko dziennikarzy, ale również przedstawicieli środowiska
medycznego i lekarskiego.
Realizacja
Podstawowymi wartościami przekazywanymi w komunikacji HaloDoktorze było „dobro pacjenta” i podkreślanie, że usługa po części
rozwiąże problem kolejek do lekarzy. Zdecydowaliśmy się na zaproszenie również przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,
środowiska lekarskiego oraz właścicieli placówek medycznych. Podczas konferencji przedstawiliśmy wyniki przygotowanego przez nas
raportu „Pacjent 2.0”, w którym pokazaliśmy jak wzrosły wymagania pacjenta – od biernego klienta służby zdrowia do aktywnego
konsumenta, świadomie wybierającego to, co dla niego najkorzystniejsze.

Klient:
CD PROJEKT SA | www.cdprojekt.com
HaloDoktorze.pl SA |
www.halodoktorze.pl
Zadanie:
konferencja prasowa - nowa inwestycja
właścicieli CD PROJEKT

Efekty
Inauguracja projektu HaloDoktorze.pl w liczbach:

33
36
15
8
100 000

dziennikarzy wzięło udział w konferencji
pozytywnych publikacji internetowych
pozytywnych publikacji w prasie
audycji w radio
PLN ekwiwalentu reklamowego

Materiały dotyczące HaloDoktorze ukazały się w największych krajowych dziennikach, prasie biznesowej, prasie opiniotwórczej, prasie
medycznej oraz w stacjach radiowych

Publikacje

Klient:
CD PROJEKT SA | www.cdprojekt.com
HaloDoktorze.pl SA |
www.halodoktorze.pl
Zadanie:
konferencja prasowa - nowa inwestycja
właścicieli CD PROJEKT

Case study

Klient:
INVISTA SA |
www.invista.com.pl
Zadanie:
relacje inwestorskie

Challenge
INVISTA SA prowadzi działalność zbliżoną do modelu funkcjonowania funduszu inwestycyjnego typu private equity oraz funduszu
specjalnych sytuacji - opportunity fund. Na celowniku spółki są obecnie projekty z dwóch obszarów: nieruchomości oraz akcji
pracowniczych. Notowana na rynku New Connect spółka planowała w 2013 roku przejście na rynek główny – Giełdę Papierów
Wartościowych. Zadaniem agencji była obsługa relacji inwestorskich, w tym m.in.:
•
•
•
•

określenie w porozumieniu z Zarządem głównych przekazów komunikacyjnych, grup docelowych, narzędzi i metody komunikacji
przygotowanie wraz z zarządem strategii komunikacji Spółki w tym Investment Story
redagowanie i plasowanie materiałów w prasie biznesowej/giełdowej/ekonomicznej na temat Spółki
doradztwo z zakresu relacji inwestorskich oraz public relaaons dla Zarządu INVISTA SA

Efekty
Publikacje o planach spółki związanych z przejściem na główny parkiet oraz o debiucie na GPW pojawiły się w wielu mediach biznesowych.
Po efektywnej kampanii informującej w mediach, partner agencji Jakub Wronkowski został powołany do Rady Nadzorczej INVISTA SA.

Klient:
MOSSO |
www.mosso.pl
Zadanie:
PR produktowy, korporacyjny,
ATL

Kliknij tutaj…

Klient:
MOSSO |
www.mosso.pl
Zadanie:
PR produktowy, korporacyjny,
ATL

Kliknij tutaj…

Zapraszamy do współpracy!
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