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TWORZYMY  zintegrowane kampanie komunikacyjne

Zakre ugi: 

     
     
     

Galeria Północna Warszawa

Zakres prac:   

Realizacja: lipiec - sierpień 2020

Pomysł i scenariusz wydarzenia
Kompleksowa produkcja cyklu wydarzeń

Wakacyjny cykl „Teatr czterech żywiołów" rozgrywany był wokół
multimedialnej fontanny. W każdą wakacyjną sobotę odbywał
się pokaz nawiązujący swoją tematyką do wybranego żywiołu
– wody, ognia, ziemi, powietrza lub kilku z nich. Nie zabrakło sztuki,
tańca, pokazów artystycznych oraz wspaniałej muzyki, stanowiącej
doskonałe dopełnienie każdego spektaklu.

Motywem przewodnim każdego wydarzenia w ramach cyklu
był jeden z żywiołów. Oprócz spektakularnych występów
artystycznych główną atrakcją był pokazy fontanny multimedialnej.
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Forum Gliwice

Zakre ugi: 

     
     
     

Wakacyjna akcja prosprzedażowa połączona z zabawą
w odgadywanie wartości letnich stylizacji, skomponowanych
przez stylistkę gwiazd – Martę Zalega! Wydarzenie stało się okazją
do wydania klientom aż 331 różnorodnych nagród.

Głównymi bohaterami Forum Letnich Stylizacji były manekiny umieszczone
w pudełkach – witrynach  wyprodukowanych na wzór pudełek dla
lalek w wersji XXL, w których  zaprezentowane zostały 3 rodzaje stylizacji
i akcesoriów dla kobiety, mężczyzny i dziecka w 3 różnych odsłonach.
Przygotowanie stylizacji zakładało ścisłą współpracę z najemcami.
 

Pomysł i scenariusz wydarzenie
Komunikacja z najemcami
Organizacja konkursu dla klientów na FB, w tym wejścia live
Kompleksowa organizacja eventu i akcji prosprzedażowej

Zakres prac:   

Realizacja: lipiec 2020
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Echo Kielce

Zakre ugi: 

     
     
     

Przedświąteczna akcja prosprzedażowa, w której
o wartości otrzymanej przez klienta nagrody
decydowała liczba gwiazdek złapanych
w aerodynamicznej tubie.

Dla klientów przygotowaliśmy 350 świątecznych nagród
różnej wartości.
 

Zakres prac:   

Realizacja: grudzień 2019

Pomysł i scenariusz wydarzenie
Organizacja atrakcji dla dzieci
Kompleksowa organizacja eventu
i akcji prosprzedażowej
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Galeria S oneczna  Radom

Zakre ugi: 

Liczba z apanych kwiatów okre la a rodzaj otrzymanego za zakupy 
prezentu.

Zainteresowanie klientów  i  udzia  w akcji by y ogromne,
zak adane przez Galeri  S onec za o ia.

Zakres prac:   
     Pomys  i scenariusz eventu urodzinowego
     Komun

a
ikacja

Kompleksowa organizacja imprezy, w tym działań
prosprzedażowych

Wiosenne urodziny w Galerii Słonecznej przeprowadziliśmy
w tanecznym rytmie muzyki, wydając klientom mnóstwo
prezentów za zakupy i obsypując ich kwiatami!

c realizuj



Pasa wi tokrzyski  Kielce

Zakres ugi:

Rezultaty:

Strategia marke gowa i k ikacyj a
T  c catio
Sc usze k  i wydarz  
Key visual 
Mat BTL 
Br rz 
W raca z mediami 

prasowe, radiowe e, mobile, outdoor r 
MS, e-mail g 

iowe 
 

foto/video 
Or wydarze ia (wspó praca z tem gwiazd, 
zaplecze t e, koor a imprezy)

rogram motywacyj y dla ców

 M2M
W przypadku wybra ych akcji: +27%
Spr  M2M
W przypadku wybra ych akcji: +31%
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Galeria Navigator  Mielec

Zakres o gi: 

Strategia marke gowa i ko ikacyj a
Te  co icatio
Sc  kampa ii i wydarz  
Key visual 
Mat BTL 
Br rz 
W raca z mediami 

prasowe, radiowe, o li e, mobile, outdoor r 
MS, e-maili g 
c owe 
 

foto/video 
Or wydarze ia (wspó praca z me tem gwiazd, 
zaplecze t e, koordy acja imprezy)
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Galeria Zielona  awy

Zakres o ugi: 

Rezultaty:

Strategia marke gowa i k ikacyj a
T  c catio
Sc usze k  i wydarz  
Key visual 
Mat BTL 

 W raca z mediami 
prasowe, radiowe e, mobile, outdoor r 

 
iowe 

 
foto/video 

Or wydarze

 rogram motywacyj y dla ców

 Y2Y
W przypadku wybra ych akcji: +27%
Spr  Y2Y
W przypadku wybra ych akcji: +31%
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TWORZYMY  zintegrowane kampanie komunikacyjne

Zakre ugi: 

     
     
     

Walentynkowa akcja prosprzedażowa, w trakcie której klienci
odebrali aż 300 różnorodnych upominków.

Dodatkową atrakcją były aranżacje w klimacie paryskim
i londyńskim oraz aż 100 karykatur przygotowywanych
dla klientów.

 

Pomysł i scenariusz wydarzenia
Kompleksowa organizacja eventu
i akcji prosprzedażowej

Zakres prac:   

Realizacja: luty 2020

Echo Kielce
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Aura Centrum

Zakre ugi: 

To by a  jedna z wi kszych akcji  prosprzeda owych realizowanych 
przez nas dla centrum handlowego!

Wydali my A  5.040 prezentów!

I ka dy z nich zapakowali my!

Zakres prac:   
     Pomys  i scenariusz akcji
     Komunikacja
     Kompleksowa organizacja
     Dodatkowe atrakcje dla dzieci

 Olsztyna
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CH Turawa Park Zawada  

Zakres obs ugi: 

 

 

 
 

Nadchodzące Święta Wielkanocne stały suę dla nas punktem
wyjścia do nawiązania współpracy z przedszkolami i szkołami
z Opola i okolic i zaproszenia ich do udziału w zabawie dekorowania
świątecznych ozdób. Zainteresowanie placówek było ogromne,
zaś przygotowane prace stanowiły materiał do zorganizowania
na terenie centrum wystawy, organizacji wyboru najlepszych prac
w drodze głosowania klientów i przekazania nagród zwycięzcom.

Zakres prac:   
     Pomys  i scenariusz kampanii
     Komunikacja
     Kompleksowa organizacja
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 adajelPAtrium  Bytom

Zakre ugi: 

Zakres prac:   
     Pomys  i scenariusz akcji
     Komunikacja 
     Kompleksowa organizacja
     Dodatkowe atrakcje dla dzieci

Przedświąteczna akcja prosprzedażowa była okazją do wręczenia
klientom aż 600 pluszowych misiów!



TWORZYMY zintegrowane kampanie komunikacyjne

Tarasy Zamkowe  Lublin

Zakres obs ugi: 

c z niego 

ne atrakcje
stania z obserwacji 

n  w te mikro skali, 
ntów n

szkoli z zaproszeniem
ogram odwiedzania 

niowe sta y si   czasem 
n y 

nd  korzystaj
ia zaliczonych zada  

 pobyt na Stacji 

Zakres prac:   
     Pomys  i scenariusz wydarzenia
     Komunikacja
   

(Vivo! Lublin)

Kompleksowa organizacja eventu
i akcji prosprzedażowej

Kosmicznym akcentem uczciliśmy Dzień Dziecka tworząc

z niego Tydzień Dziecka!

Zapewniliśmy Gościom astronomiczne, ekstremalne atrakcje

i zgromadziliśmy tłumy chętnych do skorzystania z obserwacji nieba,

spadających gwiazd, dotknięcia planet w mikroskali,

wykonania wielu fascynujących eksperymentów naukowych.

Dotarliśmy do lubelskich szkół i przedszkoli z zaproszeniem na wydarzenie

- stworzyliśmy harmonogram odwiedzania instalacji, dzięki czemu

godziny przedpołudniowe stały się czasem odwiedzin bardzo licznych

grup dzieci. Rodziny oblegały ekspozycje w godzinach popołudniowych

i w weekend korzystając z paszportu, do którego zbierały potwierdzenia

zaliczonych zadań astronomicznych. Nagrodą w rywalizaji był pobyt

na Stacji Kosmicznej YSS w Bieszczadach.
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  Social Media
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Biurowce
Zakres obsłu gi: 

Strategia działań m arketingowych 
i komunikacji B2B
Pomysł i s cenariusz wydarzeń
Komunikacja
Kompleksowa organizacja imprez



TWORZYMY  zintegrowane kampanie komunikacyjneTWORZYMY  zintegrowane kampanie komunikacyjne

Biurowce
Realizacje
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Galeria Zielona  Pu awy



Galeria Zielona  awy
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Galeria Zielona  awy
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  PłockGaleria Wisł a
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  PłockGaleria Wisł a
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  PłockGaleria Wisł a
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Galeria Navigator  Mielec
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Galeria Navigator  Mielec
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Galeria Navigator  Mielec
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Ferio  Legnica
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Ferio  Legnica



Pr ekty
i prac wania gra zne

y
wania gra zne



558215 385

3601110
zorganizowanych

akcji/eventów/happeningów
a
przeprowadzonych

kamp nii outdoorowych

notek prasowych dotyc cych
dzia dla naszych Klientów

pojaw o  w mediachopublikowanych
wpisów w social media

TKU ISTNIENIA AGENCJI:

TWORZYMY zintegrowane kampanie komunikacyjne



SOCIAL MEDIA:

TWORZYMY zintegrowane kampanie komunikacyjne

Publikacji postów naszych Klientów

Wklejonych Emoji
Przeprowadzonych konkursów

na Facebook-u

Wypitych kaw
w przerwie planowania postów

289
20 77014 550

96058 850
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PR ACOWALIŚMY D L A:
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PR ACOWALIŚMY D L A:



Dosk  zespó
wymaga

Aneta Je a-Becela
Agnieszka Ostrowska-Go b

P      i 
zawodowe zdobyte zarówno w trakcie 
operacyjnego, jak i marketingowego centrów handlowych (centra 
handlowe Targówek & Reduta w Warszawie, skandynawska 
grupa Steen&Strom, centrum handlowe Blue City w Warszawie, 
Rada Marketingowa Centrum Handlowego Janki, Warszawa, 
Centrum Handlowego Franowo, P  ogólnopolskich sieci 

RTV/A

W agencji Aneta odpowiada za e,  event marketing, 
 PR oraz relacje z klientami,  Agnieszka

za e, strategie marketingowe,  z mediami 
oraz relacje z  Wspólnie  i 
z sukcesem  kampanii dla klientów – centrów 
handlowych, biurowców, korporacji    wielu klientów 

zdec dowanego
           dowodzenia

TWORZYMY zintegrowane kampanie komunikacyjne



Jeste my KREATYWNI Dzia amy z PASJ i AANGA OWANIEM

Nieustannie podnosimy KWALIFIKACJE Pracujemy KOMPLEKSOWO

Dostarczamy serwis na NAJ YM poziomie

TWORZYMY zintegrowane kampanie komunikacyjne



Dzi jemy!
Zapraszamy do wspólnych !

Ab t Marketing & mmunica n
ul. Twarda 18,  00-105 Warszawa
Oddzia Wr aw, Oddzia  Lublin
biur ab t-pr.pl

Aneta Je -Becela
T: +48 600 65 65 05
M: aneta.jezyna@about-pr.pl

Agnieszka Ostrowska-Go b
T: +48 608 33 77 77
M: agnieszka.og@about-pr.pl 

www.about-pr.pl


