
NAZWA  
(organizacji/instytucji/firmy/osoba) 

VIRALLA Sp. z o.o. 

OSOBA DO KONTAKTU  
(imię i nazwisko, ew. stanowisko) 

JAKUB KWIATKOWSKI – PREZES ZARZĄDU 

KONTAKT  
(telefon, e-mail, www, facebook) 

606 420 260 
info@viralla.pl 
www.viralla.pl (w realizacji) 
www.fb.com/viralla  

 

MÓJ FLAGOWY PRODUKT/USŁUGA 
(mój hit, najważniejszy produkt/usługa, w 2-3 zdaniach, to co mnie wyróżnia, misja) 

Dzięki porozumieniu z LOT Warkocz Pilicy będziemy zarządzać nowo tworzonym 
serwisem turystycznym www.warkoczpilicy.pl  
 
Naszą najmocniejszą stroną jest nasz kilkunastoosobowy interdyscyplinarny zespół. 
Dokładnie analizujemy potrzeby naszych Klientów (i ich Klientów) i działamy wg 
przemyślanych i sprawdzonych strategii. Uwielbiamy duże wyzwania wymagające 
świeżego, kreatywnego podejścia i burze mózgów z Klientami w naszym biurze przy 
Franciszkańskiej 4. 

CO MOGĘ ZAOFEROWAĆ i KOMU TO OFERUJĘ? 
(opis produktu, usługi, oferty – coś co można polecić jako konkretną ofertę dla mieszkańca 
lub turysty, kto dokładniej jest odbiorcą mojej oferty, coś co stanowi mój zasób, jakie 
działania prowadzę, czym się zajmuje moja firma/organizacja/instytucja) 

 
Nie musisz się znać na marketingu i reklamie – wystarczy, że na spotkaniu opowiesz nam o 
swoim biznesie/organizacji i swoich oczekiwaniach. Dowiesz się w jaki sposób Grupa Viralla 
może wziąć na siebie część Twoich zmagań, jak możemy pomóc rozkręcić Twoją 
działalność i - co najważniejsze - zwiększyć Twoje zyski lub zasięg działania. Oferujemy: 
 
• partnerstwo i pełne zaangażowanie – elastyczne zasady współpracy 

o zapłacisz za efekt, skuteczność i rezultaty (model success-fee) 
o pełna zewnętrzna obsługa działu marketingu i reklamy 
o interdyscyplinarny zespół do dyspozycji w ramach stałej obsługi 
abonamentowej 

• strategie i analiza 
o audyt działań marketingowych i analiza konkurencji 
o wsparcie w analizie statystyk 
o projektowanie strategii marketingowych 
o projektowanie strategii komunikacji marki 
o projektowanie strategii promocji 
o zarządzanie budżetami reklamowymi, zakup mediów 

• branding - tworzenie i modernizacja tożsamości marki 
o projektowanie logotypów i znaków towarowych  
o projektowanie firmowej identyfikacji wizualnej z księgą znaku włącznie 
o studio graficzne i fotograficzne, kreacja, projektowanie, obróbka zdjęć 
o projektowanie opakowań i materiałów wsparcia sprzedaży (PoS, BTL) 
o ochrona znaków w Urzędzie Patentowym RP 

• copywriting – pisanie tekstów i sloganów reklamowych 
o tworzenie nazw i systemów nazewniczych 

mailto:A.ZAREBA@DWOREK.WARKA.PL
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o tworzenie haseł reklamowych 
o pisanie treści do materiałów promocyjnych 
o tworzenie artykułów reklamowych i notatek prasowych 

• nowy marketing – usługi marketingu internetowego 
o tworzenie stron internetowych (firmowych, produktowych, portali) 
o budowanie sklepów internetowych  
o marketing w wyszukiwarkach i pozycjonowanie 
o kampanie reklamowe w Internecie 
o promocja w portalach społecznościowych (Facebook) 

• public relations 
o opracowanie strategii działań PR 
o kontakt z mediami 
o poprawa wizerunku i relacji z klientami, partnerami branżowymi lub lokalnie 
o zarządzanie sytuacjami kryzysowymi 
o monitoring mediów 

• eventy 
o organizacja targów i wystaw 
o obsługa stoisk targowych i wystawienniczych 
o catering, hostessy 
o organizacja imprez integracyjnych i promocyjnych 
o organizacja degustacji i promocji w miejscach sprzedaży 
o organizacja unikalnych wydarzeń i konferencji 
o tworzenie prezentacji 

• produkcja materiałów reklamowych 
o mała poligrafia 
o druk plakatów, ulotek, folderów, książek,  
o produkcja opakowań 
o produkcja gadżetów reklamowych 
o produkcja i obróbka zdjęć reklamowych 

• zarządzanie i rozwój 
o pozyskiwanie funduszy UE 
o doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania 
o szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla biznesu 
o forum wymiany doświadczeń 

 
wWarce.pl, jeden z produktów Grupy Viralla to niezależny portal mieszkańców Warki i 
okolic, w którym każdy użytkownik, firma i organizacja może publikować swoje artykuły, 
dodawać wiadomości, zdjęcia czy wideo. Skorzystaj z tej możliwości. 
 

BARDZO DOBRE CENY PRODUKCJI MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH! 
 

MOJE ZASOBY  
(czym mogę się podzielić, co mogę oferować w ramach współpracy, co mogę użyczyć w 
ramach współpracy np. umiejętności, doświadczenie, zasoby lokalowe/techniczne) 

Grupę Viralla tworzy zespół specjalistów z Warki i okolic, którzy od kilkunastu lat wspólnie z 
Klientami pracują nad obniżeniem wydatków przeznaczonych na promocję przy 
jednoczesnym dotarciu do większej liczby potencjalnych klientów. 

• Copywriterzy, redaktorzy, dziennikarze, korektorzy 
• Specjaliści ds. marketingu i reklamy 
• Specjalista ds. rozwoju handlu, Handlowcy 
• Specjalista ds. public relations 
• Graficy, graficy komputerowi 
• Programiści, specjaliści IT 



• Moderatorzy, Community Manager,  
• Psycholog społeczny 
• Specjalista ds. pozyskiwania funduszy 
• Fotografowie, operatorzy kamer 
 

Posiadamy funkcjonalne biuro przy ul. Franciszkańskiej 4, z wygodną częścią 
roboczą/biurową dla 10 osób, oraz częścią klubową z mini-barkiem gdzie wygodnie, w 
kameralnym gronie, przy kawie pracujemy z Klientami i Partnerami. Zapraszamy! 

 
Dysponujemy salą konferencyjną na 24 miejsca siedzące z różnym układem krzeseł. Do 
dyspozycji TV 50”, wi-fi, DVD, mini-barek. Możliwy catering, wsparcie techniczne, produkcja 
zaproszeń. 
 

O CZYM MYŚLĘ, CO PLANUJĘ?  
(konkretne plany na ten rok/najbliższe tygodnie o których chcę aby inni się dowiedzieli, 
plany dalsze lub pomysły które chcę realizować, kalendarz imprez stałych i jednorazowych) 

 Angażujemy siły w promocję turystyki wspólnie z LOT Warkocz Pilicy i 
Partnerstwem, (portal, wspólne materiały promocyjne) 

 Zwiększamy zasięg na inne miasta (portale miejskie) 

 Dla jednego z naszych Klientów kontynuujemy kampanię promocyjną pod hasłem 
Zamieszkaj w Warce 

 Bierzemy udział w tworzeniu i odświeżaniu wizerunku nowych produktów Warwin 
S.A.  

W CZYM POTRZEBUJĘ POMOCY?  
(jakiej pomocy potrzebuję, czego mi brakuje, jakich partnerów poszukuję, jak chcę uzupełnić 
swoją ofertę) 

 Szukamy dużych wyzwań. Najbardziej lubimy Klientów, którzy przychodzą do nas 
bez gotowych pomysłów, a tylko z potrzebą osiągnięcia konkretnych wyników i 
ustalonym budżetem – bierzemy pełną odpowiedzialność za skuteczność 
zaproponowanych działań. 

 Szukamy partnerów, którzy uzupełnią naszą ofertę dla biznesu (szkolenia, 
księgowość, pozyskiwanie funduszy UE, wsparcie sprzedaży) 

 Rekrutujemy - szczegóły wkrótce. 
 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE  
(jakie prowadziłem do tej pory działania promocyjne, dobre praktyki, planowane działania) 

Umowy agencyjne zapewniają nam upusty na reklamę w lokalnej prasie. Dysponujemy 
własnymi produktami promocyjnymi. Najbardziej nas cieszą niestandardowe rozwiązania. 

KONTAKTY  
(z kim warto skontaktować się przed kolejnym spotkaniem, moi sprawdzeni partnerzy, 
ciekawe kontakty, które mogą być pomocne przy podejmowaniu wspólnych działań, inne 
osoby do kontaktu z mojej firmy/organizacji i ich wyjątkowe kompetencje) 

 
 

 

 


