


ŁĄCZYMY KL IE NTA ,  JE GO PROD UKT  
LUB  US ŁUGĘ  ZE  ŚWIAT EM

Skutecznie kreujemy wizerunek marek i dbamy o ich długofalową, 
efektywną biznesowo widzialność.

Przeprowadzimy markę przez całą ścieżkę komunikacji z klientem: 
od stworzenia strategii marketingowej i mediowej, przez zaprojektowanie 
i wdrożenie materiałów komunikacyjnych, optymalizację zaproponowanych
działań, aż po szczegółową analizę, raport i rekomendacje na przyszłość.

Naszą agencję tworzą praktycy z doświadczeniem marketingowym, 
digitalowym, mediowym, kreatywnym, graficznym i programistycznym. 
Łączymy kompetencje, słuchamy, rozmawiamy i budujemy relacje na lata,
bo najbardziej satysfakcjonujące dla nas jest Twoje zaufanie.

Zapraszamy do naszego świata.

MORE INTERACTIVE



CO ROBIMY



NASZE  SPECJAL IZACJE

Zaplanujemy i zrealizujemy 
kreatywne i efektywne 

działania 360. Rozwiążemy 
Twoje problemy w świecie 

od tego, aby Ci pomóc

AGENCJA 360

Przeanalizujemy
i zaproponujemy jak 

wzmocnić brand,
jak rozwinąć sprzedaż 

STRATEGIA

Zaplanujemy i zrealizujemy 
kompleksowe kampanie online 

najefektywniejszych narzędzi

KAMPANIE



Stworzymy scenariusz, 
narysujemy i zrealizujemy 

film i animację 

Online to nasze naturalne 
środowisko; idee kreatywne, 
strony internetowe, systemy 

— to nasz świat

Poszukamy wiernych
i chętnych do współpracy 

przyjaciół w SoMe

NASZE  SPECJAL IZACJE

WIDEO DESIGN I SOFTWARE
DEVELOPMENT 

SOCIAL MEDIA



JAK  PRAC UJEMY



UWAŻNI  W KAŻDYM MOMENC I E

Nasze kampanie realizujemy w oparciu o analizę trendów.
Odnajdujemy te touch pointy, które pozwalają na ustalenie
priorytetów, wypracowanie właściwej strategii, która przełoży
się na wiarygodną dla użytkowników i potencjalnych klientów
komunikację marki. Dzięki temu odnajdujemy użytkowników
korzystających z różnych kanałów i przeprowadzamy ich przez
ścieżkę zakupową.

Nasza praca przekłada się na mierzalne efekty.
Dzięki monitorowaniu i optymalizacji kampanii efektywnie
zarządzamy powierzonym nam budżetem.

JAK PRACUJEMY



ANALIZUJEMY I PLANUJEMY 
Z WYKORZYSTANIEM 

LICENCJONOWANYCH NARZĘDZI 

REKOMENDUJEMY
I WDRAŻAMY

REALIZUJEMY, OPTYMALIZUJEMY
RAPORTUJEMY

NASZA ŚC IEŻKA DO S U KCESU



ELAST YCZNE  PODEJ Ś C IE ,
KONK RET NE  REZU LTAT Y

Dynamicznie zmieniające się zachowania 
konsumentów powodują, że konieczne jest 
elastyczne podejście do założeń. 

W trakcie trwania kampanii analizujemy
cząstkowe wyniki i optymalizujemy działania. 
Dzięki temu relacja użytkownika z marką 
jest wartościowa i efektywna, a to przekłada 
się na realizację celów.

JAK PRACUJEMY

RICH MEDIA
AFILIACJE
DISPLAY
WIDEO

ANALIZA DANYCH

WYSZUKIWARKI
SOCIAL MEDIA
FORMULARZE

MAILING



PRZYK ŁADY REAL I Z ACJ I



ZWIĄZEK M IAST
POLSK ICH

Kampania społeczna skierowana do samorządowców,
mieszkańców miast i miasteczek. Opracowanie strategii
komunikacji i koncepcji kreatywnej kampanii, produkcja
Landing Page’a, współorganizacja debat w Senacie,
zakup mediów zasięgowych oraz kampanii content
marketingowej w prasie i na portalach horyzontalnych.

miasta.pl/zysk-dla-miast

https://miasta.pl/zysk-dla-miast


GŁÓWNY URZĄD
STATYSTYCZN Y

Na zlecenie Urzędu Statystycznego w Poznaniu  
zrealizowaliśmy kampanię online w kanale Facebook, 
przypominającą o obowiązku spisania się w Narodowym 
Spisie Powszechnym 2021.

Zaproponowaliśmy odważną komunikację. 
Dzięki temu, poza realizacją KPI, w kampanii udało się 
uzyskać ponad 600 reakcji, ponad 600 komentarzy
i ponad 400 udostępnień. Klient zwrócił uwagę na 

punktach Urzędu Statystycznego, a wiele przybyłych 
osób odwoływało się do naszej kampanii.



DOSTOSUJ OMNIBUSA 

Na początku 2023 roku została wdrożona dyrektywa 

Omnibus, która wprowadziła istotne zmiany dla 

branży e-commerce, przede wszystkim w zasadach 

oferowania, sprzedaży produktów i usług w relacji 

B2C. 

Na zlecenie kancelarii zaprojektowaliśmy 

i zakodowaliśmy stronę internetową, która miała być 

przede wszystkim intuicyjna, funkcjonalna i czytelna. 

Projekt Dostosuj Omnibusa z założenia ma pomóc 

przedsiębiorcom zapoznać się z nowymi przepisami 

prawa oraz umożliwia nieodpłatnie wycenić usługę 

wdrożenia na stronie e-commerce. 

Dzięki zakodowaniu zgodnie z najlepszymi 

praktykami programowania z uwzględnieniem zasad 

SEO, strona jest dobrze zoptymalizowania pod 

kątem wyszukiwarek internetowych. 

dostosujomnibusa.pl 

DOSTOSUJOMNIBUSA 

ajWazniejsz zm,a y
prowadził Omnibus?
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https://dostosujomnibusa.pl


Projekt edukacyjny skierowany do sektora B2B.
Opracowanie, produkcja i wdrożenie contentowego
Landing Page’a uświadamiającego istotę zastosowania
laptopów w zdalnej edukacji. Promocja serwisu
z wykorzystaniem działań programatycznych.

rozwiazaniadlaedukacji.pl

DELL

https://rozwiazaniadlaedukacji.pl


ACER I  INTEL

Realizacja kampanii zasięgowej skierowanej 
do środowiska gamingowego. Projekt i produkcja
formatów reklamowych do: Mobile Rich Media, 
Facebooka, Programmatica.



x-kom.pl

Prowadzenie kampanii wizerunkowych, konkursów
głównie z wykorzystaniem kanału mobile 
i content marketingu. Realizacja kampanii
dla takich brandów jak HP, Beats czy Apple.

X-KOM

https://x-kom.pl


WYŻSZE  SZKO ŁY
BANKOWE

Opracowanie koncepcji i realizacja kampanii leadowej
dla maturzystów z rocznika 2021.

W związku z obostrzeniami wynikającymi z epidemii Covid-19, 
uczelnia nie miała możliwości realizacji spotkań z uczniami 
m.in. podczas targów, spotkań i warsztatów w szkołach.
W tej sytuacji WSB potrzebowała nowej, skutecznej i szybkiej 
do wdrożenia strategii na pozyskanie leadów od maturzystów. 
Odpowiedzieliśmy na tę potrzebę. Kampania objęła przygotowanie 
koncepcji kreatywnej, Landing Page’a z formularzem, kodowanie 
systemu do pozyskiwania danych oraz współpracę z dostawcami. 
Dzięki przyjętym założeniom kampanii online, WSB nadal pozostała 
w bliskiej relacji z maturzystami, wyposażając ich dodatkowo
w zaprojektowane, wyprodukowane i dystrybuowane przez nas 
materiały oraz pomoce edukacyjne w postaci tablic matematycznych, 
poradnika maturzysty oraz zaślepek do laptopów. 
Przerwy w nauce umiliły vouchery do Pyszne.pl lub Empik.com.

maturalnystarterpack.pl

https://maturalnystarterpack.pl


emarathon.eu

MARATHON
INTERNATIONAL

Kompleksowa obsługa marketingowa
również w zakresie strategii komunikacji wewnętrznej
i zewnętrznej. Produkcja materiałów reklamowych 
(key visuale, Landing Pages, animacje i video, druk, POS,
branding pojazdów) oraz organizacja wydarzeń
i eventów firmowych.

https://emarathon.eu


aplikatory.com.pl

MGN

Projekt, kodowanie i wdrożenie technicznej strony internetowej
dla firmy MGN – lidera wśród producentów rozwiązań
etykietujących. Autorski layout graficzny, copywriting,
funkcjonalny system zarządzania treścią CMS Wordpress,
indywidualny projekt ikon umożliwiły stworzenie nowoczesnej,
intuicyjnej komunikacji marki i jej produktów z klientem.

Trzy systemy filtrowania produktów – po rodzaju aplikacji
etykiety, po parametrach maszyny (np. tryb pracy czy
szerokość etykiety) oraz po typie maszyny. Dzięki takiemu
rozwiązaniu wyszukanie produktu jest precyzyjne i przebiega
sprawnie. Rozbudowana karta produktu zawiera galerię zdjęć,
wideo, szerokie możliwości szczegółowego opisu maszyny,
specyfikację techniczną z tabelą parametrów, materiały
do pobrania. Maszyny skategoryzowane są w systemie tagów,
po których użytkownik w łatwy sposób wyszuka interesujące
go rozwiązanie. 

https://aplikatory.com.pl


AURATON

Kompleksowa obsługa graficzna marek:
Auraton i Auraton Smart m.in. key visuale, 
reklamy online i prasowe, karty produktowe, 
mini sites, foldery, katalogi. 

Copywriting tekstów reklamowych, natywnych,
produktowych. Produkcja materiałów reklamowych.



DALPO

Produkcja stron internetowych i sklepu internetowego 
dla Grupy Dalpo. Po pierwszej udanej realizacji Klient 
powierzył nam wykonanie sklepu internetowego 
opartego na platformie WooCommerce, a następnie 
zlecił nam produkcję kolejnych 3 stron internetowych 
w ramach Grupy Dalpo. 

dalpo.pl
sklep.dalpo.pl
innowacje.dalpo.pl
projekt.dalpo.pl
euro-tape.de

https://dalpo.pl
https://sklep.dalpo.pl
https://innowacje.dalpo.pl
https://projekt.dalpo.pl
https://euro-tape.de


kaczmarek-komponenty.pl

KACZMAREK 
KOMPONENTY

Strona internetowa zaprojektowana i zakodowana 
dla firmy Kaczmarek-Komponenty Sp. z o.o.

To rodzinna firma o międzynarodowym zasięgu,
która z najwyższą dbałością produkuje surowce
dla przemysłu spożywczego i kosmetycznego.
Na blogu znajdują się publikacje, które mogą
zainteresować nie tylko specjalistów z branży
np. żywności barwiącej bio, foodpairingu czyli
nietypowych połączeniach smaków.
Strona jest zintegrowana z platformą B2B,
zakodowana w trzech wersjach językowych.

https://kaczmarek-komponenty.pl


ŁAZIENKA PLUS

W ramach kampanii „Wszystko zaczyna się w łazience” 
przygotowanie kreacji i realizacja kampanii wizerunkowej
Mobile Rich Media - to interaktywny format mobile,
w ramach którego użytkownik mógł wybrać jeden
z trzech scenariuszy reklamowych, w zależności od
dokonanego wyboru trafiał na inny spot reklamowy. 



LABO PR INT

Obsługa kreatywna i graficzna paczek formatów 
reklamowych m.in. mailingów, bannerów, landing pages, 
grafik do SoMe komunikujących bieżącą ofertę drukarni
dla klienta B2B rynku europejskiego. 

laboprint.eu

https://laboprint.eu


FAKTORIA  WIN

Koncepcja kreatywna, produkcja konkursowego
Landing Page’a oraz animacji na premierę nowego
produktu – linii win Kumala.

faktoriawin.pl/kumala

https://faktoriawin.pl/kumala


KOMUNIKACJA
ONLINE

WYGRYWAMY,
BO ŁĄCZYMY DWA ŚWIATY

KOMUNIKACJA 
OFFLINE



DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ

Andrzej Dratwa
e-mail: andrzej.dratwa@moreinteractive.pl
mobile: (+48) 730 797 111

www.moreinteractive.pl

...BO W SIECI KAŻDY MOŻE BYĆ DUŻY

https://moreinteractive.pl



