
CREDENTIALS



Jesteśmy agencją reklamową obecną na rynku od 1998 roku.
Oferujemy pełen zakres usług komunikacji marketingowej oraz zintegrowanych działań dla rozwoju marek:

 • kreacja ATL, BTL ,
 • eventy,
 • planowanie i organizacja działań kontekstowych i ambientowych,
 • działania digital,
 • e-commerce,
 • category management,
 • design
 • projektowanie opakowań
 • merchandising
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NASI KLIENCI



ATL

Unilever / Knorr

Cel: Przygotowanie spotu reklamowego promującego linię kolekcjonerską.
Rozwiązanie: 15” spot z udziałem Andrzeja Mleczko.






KREACJA I PRINT

Volvo Trucks

Outdoor. Projekt graficzny oraz DTP.



KREACJA I PRINT

Volvo Trucks

Broszura „The Driver’s Fuel Challenge 2016”. Projekt graficzny oraz DTP.

Do jazdy, gotowi, 
start!
Jedź oszczędnie, wygraj Volvo V40.

THE DRIVERS´FUEL 
CHallenge 2016

1.           Kiedy tylko możesz wykorzystuj prędkość pojazdu  
     oraz funkcję I-Roll.    

2.  Nie przekraczaj prędkości 82 km/h – wyższa  
    spowoduje większy opór powietrza.

3.  Przewiduj trasę i do maximum wykorzystuj 
    energię kinetyczną pojazdu.

4. Używaj tempomatu i zwracaj uwagę 
   na ciśnienie doładowania.

5. Używaj hamulców tylko wtedy, 
    kiedy jest to rzeczywiście potrzebne.

  

słuchaj porad mistrza
Cenne wskazówki zwycięzcy w ostatnim 
konkursie Driver’s Fuel Challenge:

Ekonomiczna jazda, w której liczy się każda kropla paliwa, wymaga wielkich 
umiejętności. Organizujemy światowy konkurs The Driver’s Fuel Chalenge 
ponieważ szukamy najlepszego specjalisty w tej dziedzinie. 
Dowiedz się jak wziąć udział w rywalizacji i zmierz się z najlepszymi!

Christian Scheiflinger 
z Austrii jest zwycięzcą 
Driver’s Fuel Challenge 2014 
i może poszczycić się tytułem 
światowego mistrza 
ekonomicznej jazdy.
Będziesz następny?

Dowiedz się więcej i zarejestruj online 
Więcej informacji znajdziesz na stronie:
volvotrucks.pl

Kraje biorące udział w konkursie:

Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, Polska i Ukraina.

Wyzwanie
W konkursie może wziąć udział każdy kierowca, niezależnie 
od tego jakim samochodem ciężarowym jeździ na co dzień. 
Uczestnicy pokonają wyznaczoną trasę za kierownicą Volvo 
FH – wygra ten zawodnik, który wykaże się najniższym 
zużyciem paliwa. 

Etapy 
• Marzec-maj 2016:  Kwalifikacje lokalne: 

zwycięzcy przechodzą do finału krajowego.

• 9 czerwca 2016:  Finał krajowy: trzech najlepszych 
kierowców kwalifikuje się do etapu regionalnego.

• 10 czerwca 2016, Poznań: Finał regionalny: 
zwycięzcy finału krajowego wezmą udział w finale rynku 
Baltic Sea Market ze zwycięzcami z Białorusi, Estonii, Litwy, 
Łotwy i Ukrainy.

• 8-9 września 2016, Göteborg: Finał światowy: 
trzech najlepszych zawodników z finału regionalnego 
rywalizować będzie w Göteborgu, w Szwecji, o tytuł mistrza 
The Drivers' Fuel Challenge 2016!

podejmiesz wyzwanie?

Nagrody dla zwycięzców finału regionalnego 
Najlepsi kierowcy:    

1. Volvo V40 
2. MacBook Air 
3. Upominki Volvo o wartości 500 € 
Nagrody dla właścicieli firm transportowych 
reprezentowanych przez zwycięzkich kierowców:

1. Voucher na usługi serwisowe o wartości  8 000€
2. Voucher na usługi serwisowe o wartości  4 000€
3. Voucher na usługi serwisowe o wartości  2 500€Do jazdy, gotowi, 
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ATL/BTL

Durex

Przygotowanie kampanii ATL oraz BTL.
Spot TV, outdoor, prasa.

Sà sytuacje, 
gdy opóênienie 
daje pe∏nà 
satysfakcj´.
Durex Performa easy-on 
to prezerwatywy zawierajàce 
Êrodek  przed∏u˝ajàcy stosunek. 
¸atwiejsze do na∏o˝enia.

www.durex.pl

Sà sytuacje, 
gdy opóênienie 
daje pe∏nà 
satysfakcj´.
Durex Performa easy-on 
to prezerwatywy zawierajàce 
Êrodek  przed∏u˝ajàcy stosunek. 
¸atwiejsze do na∏o˝enia.

www.durex.pl



BTL

Glaxo Smith Kline – Aktywnie Dojrzali z Corega

Cel: połączenie osób korzystających z produktów Corega w sposób, który pozwoli im na naturalne i pozbawione wstydu 
obcowanie z protezą zębową.
Rozwiązanie: opracowanie parasola aktywności „Aktywnie Dojrzali z Corega” – przeprowadzenie na terenie Warszawy 
i Łodzi zajęć dla osób starszych: nordic walking, taniec brzucha, warsztaty z dietetykiem, zajęcia komputerowe przeciw 
wykluczeniu cyfrowemu.



BTL

Hoop - Jupik

Cel: Projekt opakowania zbiorczego napojów Jupik wraz z key visualem towarzyszącym akcji promocyjnej.
Rozwiązanie: Projekt czteropaka, materiałów BTL oraz gadżetów.



BTL

Hasbro

Stała obsługa w zakresie BTL.



BTL

Jaguar Land Rover Polska

Cel: Stworzenie materiałów BTL informujących o ofercie leasingowej.
Rozwiązanie: Projekt, przygotowanie oraz nadzór nad produkcją ulotek oraz standów.



Essence ULTÎME

Cel: Zwiększenie zainteresowania konsumenta produktami Essence Ultime na półce.
Rozwiązanie: Przygotowanie wyróżniającego się pod względem wizualnym systemu oznaczeń półki z produktami 
Essence Ultime w sieci sklepów SuperPharm na terenie całego kraju.

BTL



BTL

NiQuitin

Cel: Przygotowanie materiałów BTL do sieci aptek Cefarm na terenie całego kraju.
Rozwiązanie: Projekt, nadzór nad produkcją oraz montaż materiałów w aptekach.



Hollister summer tour 2017

Cel: Launch nowego produktu.
Rozwiązanie: Organizacja miesięcznego cyklu eventów promocyjnych w Warszawie i na Wybrzeżu Polski. 
Kreacja i produkcja materiałów POS. Nadzór i koordynacja.

PROMOCJA 
KONSUMENCKA





Fa Xtreme Ride – Finał Konkursu

Cel: Przeprowadzenie finału konkursu Fa Xtreme Ride.
Rozwiązanie: Przejażdżka na torze w Słomczynie z kierowcą rajdowym Tomaszem Kucharem, testującym swój samochód 
przed Rajdem Barbórki 2012. Niespodzianka dla finalistów: poznanie Felixa Baumgartnera, członka teamu Tomasza Kuchara.

PROMOCJA 
KONSUMENCKA



Schwarzkopf – Fashion Blogger Fest 2013

Cel: Promocja marki Schwarzkopf podczas spotkania bloggerów branży modowej i kosmetycznej
Rozwiązanie: Przygotowanie stoisk stylizacyjnych dla uczestników eventu.

PROMOCJA 
KONSUMENCKA



PROMOCJA 
KONSUMENCKA

Fa MEN Extreme

Cel: Zapoznanie konsumentów z nową linią produktową Fa MEN Extreme. Informacja na temat promocji konsumenckiej.
Rozwiązanie: Projekt materiałów POS na podstawie elementów dostarczonych przez Klienta.



Schwarzkopf – Elite Model Look / The Look Of The Year

Cel: Opracowanie koncepcji wizualnej konstrukcja i KV stoiska promocyjnego podczas konkursu 
Schwarzkopf Elite Model Look oraz The Look Of The Year
Rozwiązanie: Projekt i budowa stoiska oraz kompleksowa obsługa podczas całego konkursu.

PROMOCJA 
KONSUMENCKA



KAMPANIA 
KONSUMENCKA

Reckitt Benckiser

Cel: Promowanie produktów marki Scholl.
Rozwiązanie: Weekendowe animacje sprzedarzowe w 10 halach Auchan na terenie Polski. 



KAMPANIE 
MEDIOWE

EPSON

Projekt graficzny KV konkursu dla dystrybutorów.
Prasa oraz internet.

21 samurajów

Wycieczka do Japonii czeka na najlepszych wojowników!
Kupuj produkty EPSON, zwiększaj obroty i wygrywaj!

Szczegóły na stronie:
www.epson21samurajow.pl

Czas trwania promocji:
1.01.2016 - 31.03.2016

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ!

Epson



KAMPANIE 
MEDIOWE

MIEJSCE ZBRODNI

13 Ulica – Zbigniew Urbański Prawdziwe Zbrodnie. 2015

Kampania promocyjna drugiej serii programu dokumentalnego „Zbigniew Urbański: Prawdziwe Zbrodnie”.
Outdoor, prasa oraz internet.



KAMPANIE 
MEDIOWE

Sci Fi

Kampania seralu „Wrogie niebo”
Przygotowanie materiałów online oraz prasowych.

PLAY



KAMPANIE 
MEDIOWE

Hoop Cola

Cel: Wzmocnienie wizerunku marki.
Rozwiązanie: Opracowanie reklam prasowych i materiałów outdoor’owych.



KAMPANIE 
MEDIOWE

Fundacja Polskie Orły

Cel: Kampania informacyjna Pikniku Lotniczego Góraszka 2009 i 2010.
Rozwiązanie: Opracowanie key visuala całej kampanii, adaptacja na różne nośniki, projekt strony www.



Disney Junior

Cel: Poinformowanie o starcie nowego kanału Disney – event na Dzień Dziecka.
Rozwiązanie: Koncepcja wizualna eventu, scenariusza i aktywności dla najmłodszych uczestników eventu.

EVENTY



REKLAMA 
SPECJALNA

Wielka Orkiestra Świąteczniej Pomocy / LOT

Cel: Reklama zewnętrzna na samolocie LOT.
Rozwiązanie: Pierwsza w historii reklama zewnętrzna na samolocie LOT, którym podczas XVI (i XVII) Finału WOŚP 
leciał Jurek Owsiak.



TARGI

Cenzin

Cel: Promocja sprzentu specijalnego firmy Cenzin.
Rozwiązanie: Projekt, przygotowanie, koordynacja i nadzór budowy stoiska Cenzin w Kielcach na 25. Międztnarodowym 
Salonie Przemysłu Obronnego 2017. Nagroda: Medal za Nowatorski Sposób Aranżacji Stoiska.



TARGI

BeeFee – ICE Totally Gaming London 2017

Cel: Promocja maszyn i rozwiązań technologicznych firmy BeeFee.
Rozwiązanie: Projekt, przygotowanie, koordynacja i nadzór budowy stoiska BeeFee w Londynie.



Lotto Team – Rajd Polski 2013

Cel: Wsparcie promocyjne Lotto Team.
Rozwiązanie: Organizacja trzech eventów promocyjnych podczas 70 Rajdu Polski. Co-drive’y łodzią motorową oraz 
ciężarówką dakarową. Produkcja namiotów i materiałów POS. Nadzór i koordynacja.

EVENTY



Schwarzkopf & Henkel – Fa Nutri Skin

Cel: Opracowanie i realizacja akcji promocyjnej nowej marki balsamów do ciała Fa Nutri Skin na nadmorskich plażach
w 16 lokalizacjach.
Rozwiązanie: Koncepcja wizualna stoiska, scenariusz działań oraz koordynacja miesięcznej akcji.

PROMOCJA 
KONSUMENCKA



40 lecie DOW Chemical

Cel: Organizacja uroczystego eventu z okazji 40 lecia firmy DOW Chemical.
Rozwiązanie: Opracowanie i pokaz historii firmy w postaci pierwszego w Polsce pokazu tańca cieni.

EVENTY



EVENTY

The Walt Disney Company Polska

Cel: Poinformowanie partnerów i mediów o planach The Walt Dsiney Company na 2013 rok
Rozwiązanie: Opracowanie i przygotowanie oprawy scenograficznej eventu, nagłośnienia i oświetlenia. 



Disney Media +

Cel: Poinformowanie o starcie nowego produktu Disney – platformy Disney Media +.
Rozwiązanie: Przygotowanie, koordynacja i nadzór nad eventem promującym Disney Media +. 
Opracowanie materiałów graficznych, logistyka.

EVENTY



3M – Viscoplast

Cel: Promocja nowej linii plastrów Viscoplast Sport podczas „Biegnij Warszawo 2013”.
Rozwiązanie: Przygotowanie, koordynacja i nadzór nad eventem promującym Viscoplast Sport. Produkcja materiałów 
reklamowych, sampling, koordynacja i nadzór.

EVENTY



ul. Płocka 5a pok. 507
01-231 Warszawa
e-mail: agencja@human-ad.pl
www.human-ad.pl


