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Nasza Agencja

Butikowa agencja reklamowa BTL – świadczymy kompleksowe usługi marketingowe, 
działamy na rynku od 2002 roku. 

Realizujemy projekty w zakresie kreacji graficznej, DTP oraz produkcji.  

Tworzymy programy B2B i B2C wspierające sprzedaż, a także opracowujemy skuteczne 
działania z zakresu field marketingu i organizacji eventów. 

O NAS



ONASO NAS
Włączamy kreatywną komunikację.

Pytamy, wymyślamy i szukamy najlepszych rozwiązań dla Twojej marki. 

Działamy z pasją i ciekawością Ciebie, Twoich celów oraz świata. 

Jesteśmy butikową agencją reklamową świadczącą kompleksowe usługi 

marketingowe. 

Realizujemy projekty w zakresie kreacji graficznej, DTP oraz produkcji. 

Tworzymy programy B2B i B2C wspierające sprzedaż, a także 

opracowujemy skuteczne działania 

z zakresu field marketingu i organizacji warsztatów, konferencji,  

eventów online. 

NASZA WIZJA



CELCEL
#zostanwdomu

Pracując, działając, pozostając w kontakcie z pracownikami i klientami  

i też bierz udział w konferencjach czy warsztatach☺

NASZA WIZJA



EVENTY ONLINEEVENTY ONLINE
Jakie eventy można zorganizować online?

Zaaranżowane w bezpiecznym studio  
z minimalną ilością obsługi. Uczestnicy 

konferencji dostają link do platformy, dzięki 
której mogą w niej uczestniczyć (chat/video) 

Bez ograniczeń liczby uczestników

Konferencje i spotkania online

Każdy panelista uczestniczy w panelu  
ze swojej lokalizacji poprzez specjalnie  

stworzony system. 

Bez ograniczeń liczby uczestników

Panele dyskusyjne

Dla małych i dużych grup. Scenariusz gry jest 
szyty na miarę pod klienta, jego cele i potrzeby. 

Gra odbywa się poprzez aplikację 
zainstalowana na własnym telefonie, tablecie 
lub komputerze. Każdy z uczestników dostaje 

prostą instrukcję obsługi.

Warsztaty / team building / ciekawe spotkania PR



KONFERENCJE, SPOTKANIA  
I PANELE DYSKUSYJNE
Jakie możemy to zrobić?
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MIEJSCE 
Wydarzanie zrealizujemy w studio lub w sali konferencyjnej, w której umieścimy scenografię i oświetlenie.

OBSŁUGA 
W sali będą obecni tylko prowadzący oraz operatorzy kamer. Stanowisko reżyserskie zostanie umieszczona w osobnym 
pomieszczeniu.

DŹWIĘK 
Zapewniamy obsługę dźwiękową - mikrofony bezprzewodowe, nagłowne i mikroporty.

STREAMING 
Wykorzystujemy specjalny system telekonferencyjny oraz system transmisyjny pozwalające na łączenie się podczas 
transmisji na żywo z osobami poza studiem.

JĘZYK 
W YouTube oraz zamkniętych serwerach transmisyjnych możliwa jest transmisja w dwóch wersjach językowych  
do samodzielnego przełączenia w playerze.

LICZBA UCZESTNIKÓW 
Nie ma ograniczeń liczby uczestników :-)

KONFERENCJE, SPOTKANIA I PANELE DYSKUSYJNE



KONFERENCJE, SPOTKANIA I PANELE DYSKUSYJNE

Zamknięta platforma serwerowa

• Niepubliczne zabezpieczone serwery  

transmisyjne   

• Możliwy dostęp poprzez podanie loginu/hasła 

• Możliwy dostęp po dokonaniu płatności 

• Transmisja w jakości HD  

• Konieczność określenia ilości odbiorców 

• Dostępny czat z moderacją  

• Dedykowana strona www 

• Możliwość umieszczenia na stronie www 

materiałów (prezentacji, zdjęć) do pobrania 

• Możliwość połączenia telekonferencyjnego  

i dodanie obrazu telekonferencji do transmisji  

na żywo 

• Możliwe dwie wersje językowe transmisji 

• Transmisja w jakości 4K/HD  

• Bardzo dobre zabezpieczanie przed zerwaniem 

transmisji  

• Niskie wsparcie dla promocji wydarzenia 

• Możliwość uruchomienia czata z moderacją 

• Brak określonego limitu widzów  

• Możliwość podłączenia prezentacji  

• Możliwość połączenia telekonferencyjnego  

i dodanie obrazu telekonferencji do transmisji  

na żywo  

• Możliwe dwie wersji językowe transmisji 

• Transmisja w jakości 720p  

• Silne wsparcie przy budowaniu zasięgu  

wydarzenia  

• Możliwość wykorzystania głosowania  

#hasztagami  

• Możliwość interakcji przy wykorzystaniu reakcji  

• Brak określonego limitu widzów  

• Brak opłat za wykorzystanie platformy  

• Możliwość podłączenia prezentacji do transmisji  

• Możliwość połączenia telekonferencyjnego  

i dodanie obrazu telekonferencji do transmisji  

na żywo 



WARSZTATY 
TEAAM BULIDING
WARSZTATY  
I TEAM BUILDING
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WARSZTATY
Warsztaty ONLINE

W wersji online - to cyfrowa opcja przeprowadzenia integracji. 

Polega na grze na własnym tablecie, telefonie lub komputerze, który łączy 

uczestników ze sobą nawzajem za pomocą specjalnej aplikacji. 

W aplikacji uczestnicy znajdą dedykowaną grę – mogą być zawarte w niej 

cele i wartości, które firma chce przekazać swoim pracownikom.  

Gra jest budowana indywidualnie oraz personalizowana pod brand klienta. 

Przed startem gry każdy uczestnik dostaje prostą instrukcję pobrania 

aplikacji i zasady gry a, w razie niejasności, może zadzwonić do konsultanta.

WARSZTATY 



TEAAM BULIDINGTEAM BUILDING
Storytelling jako warsztat

Storytelling to nie tylko ciekawy team building, ale także nauka dobrej prezentacji.  

Z pracownikami łączy się osoba, która na co dzień zajmuje się wizerunkiem podczas 
prezentacji i technikami prezentowania. Podczas krótkiego wykładu omawia 
najważniejsze kierunki prowadzenia prezentacji, a następnie przechodzi do warsztatów.  
Warsztaty polegają na pokazaniu przez uczestników swojego ulubionego przedmiotu, 
rodzinnej pamiątki lub sentymentalnej rzeczy. Każdy ma za zadanie w 5 minut 
opowiedzieć o swoim przedmiocie stosując techniki, których nauczył się podczas wykładu.

Ponadto jesteśmy w stanie przygotować dedykowane warsztaty, ice breaker lub zabawy 
uatrakcyjniające zdalną pracę. W ciekawy i atrakcyjny sposób wraz z naszymi ekspertami 
i prowadzącymi możemy przygotować warsztaty nauki pracy zdalnej oraz zdalnym 
zarządzaniem zespołami.



CIEKAWE SPOTKANIA PR
Z pracownikami, influencerami, dziennikarzami itp…
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SPOTKANIA PRCIEKAWE SPOTKANIA PR
Icebreaker przy kawie i herbacie 

Zbudowany specjalnie dla zdalnych zespołów "Tea vs Coffee" to zabawa w degustacje, która ma być  
ice breakerem! Około tydzień przed wydarzeniem wysyłamy każdemu z Twoich pracowników pakiet  
zawierający mieszankę czterech specjalnych herbat, kaw i naparów. Koperty są oznaczone hasłem  
„nie otwieraj”, aby zachować niespodziankę na dzień wydarzenia. 

W dniu degustacji członkowie zespołu logują się do wirtualnej kafejki wideo, w której barista dzieli  
się historiami, prowadzi gry oraz ceremonię degustacji herbaty i kawy. Wydarzenie jest zabawne,  
edukacyjne i zasięgowe.  

Integracja przy ognisku 

Wirtualne ognisko to zabawa polegająca na opowiadaniu ciekawych historii, zawierająca w sobie gry,  
ice breakery, konkursy i tworzenie.  

Przed „ogniskiem" wysyłamy kurierem każdej osobie w drużynie małą paczkę z materiałami.  
Ta zabawa stworzy niepowtarzalne wspólne wspomnienia, dobre wibracje i zaangażowanie w Twojej organizacji. 
Aktywność jest moderowana przez konferansjera online, który przeprowadza uczestników przez cały program.

NASZA WIZJA



Bez limitu osób, wszyscy pracownicy Klienta mogą brać udział 

DLACZEGO WARTO?

Dobra jakość połączenia

Usługa wykonywana w profesjonalnym studio z nagłośnieniem, oświetleniem i profesjonalnym sprzętem,  
dzięki czemu realizacja jest na wysokim poziomie (wszystko z zachowaniem środków ostrożności i dezynfekcji)

Za przebieg odpowiadają moderatorzy i reżyserzy (minimalna potrzebna liczba osób z zewnątrz) 

Jest możliwość interakcji z uczestnikami (live chat moderowany, wysyłanie reakcji, łączenie się w mniejsze grupy, które obserwują 
„scenę główną”)

Do gier i teambuildingów stworzone są dedykowane i personalizowane aplikacje szyte pod wymogi Klienta 

Pod każdy z eventów tworzony jest indywidualny scenariusz



PROMOCJEDZIAŁANIA DODATKOWE  
- PROMOCJE NA MOBILE

Kampanie w aplikacjach - dobranych pod Twoje grupy docelowe, np. sportowych,  
zakupowych itd., a także kampanie SMS oraz MMS (rekomendowane)  
rozliczane za kliknięcie przekierowujące na stronę Klienta

Kampanie bannerowe, video programmatic na mobile

Kampanie przy gazetkach promocyjnych (Superpharm, Rossmann, Carrefour, Auchan itd.) 

Kampanie w porównywarkach cenowych - mobile 

Social media – kampanie sponsorowane, prowadzenie komunikacji
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www.greenmark.pl   

Włącz do współpracy

http://www.greenmark.pl

