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Kim jestesmy?
O tym , że jesteśmy młodym, ambitnym i profesionalnym zespołem, a tworzenie reklam jest naszą pasją - pisać nie będziemy. Uważamy to za wymóg
konieczny. My stawiamy na konkrety - bo i konkretny jest styl naszej pracy.
Tak więc, cechują nas:
Entuzjazm - w pojęciu podejścia do pracy, ale i relacji z Klientami.
Zaangażowanie - w projekt, w wykonanie, w ewentualne poprawki.
Doświadczenie - działamy na rynku od 1997 r. Wyróżniamy się wieloletnią
tradycją pośród nowopowstałych agencji - jesteśmy po prostu lepsi.
Komunikatywność - szczególnie mocna strona naszych pracowników. Wysłuchają, doradzą, zobrazują
Szybkość - niezaprzeczalny wymóg naszych czasów.
Gwarancja niskich cen - zapewniamy konkurencyjne ceny wszystkich proponowanych przez nas usług.
Okazja - współpraca z nami po prostu się opłaca.

Jak pracujemy?
Efektywnie i uczciwie. W naszym towarzystwie wszystko jest jasne i rzeczowe.
Faza I - projekt - zawsze indywidualny i zgodny z zamysłem Klienta. Nie narzucamyrozwiązań, które są dla Nas wygodne. Pracujemy tak, aby każdy szczegół
stanowił idealną całość, a słowa klucze w tym zakresie to: nieszablonowość,
kreatywność, innowacyjność.
Faza II - wykonanie projektu - zapewniamy szybkie terminy realizacji zleceń,
życzliwą
atmosferę
współpracy
oraz
bezproblemowe
relacje.
I najważniejsze - naszą intencją jest sukces i zadowolenie wszystkich Klientów.
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Dlaczego My?

Co
C
o nas wyróżnia?

Doświadczenie

Kreatywność

Zespół to grono specjalistów, którzy łączą
wiedzę z wieloletnim doświadczeniem w
branży reklamy. Dzięki dużemu potencjałowi
kreatywnemu Balcerak Design jest w stanie
zrealizować na najwyższym poziomie każdy,
nawet najbardziej zaawansowany projekt.

Projektujemy kreatywne, pełne wyrazu
drukowane materiały reklamowe. Tworzymy czytelną komunikację, wykorzystując wiedzę z zakresu kompozycji,
psychologii kolorów, marketingu i zarządzania marką. Plastycznie adaptujemy
różnorodne techniki druku, barwy i
kształty budując uznane mariaże, formy i
treści które podkreślają wartości i cel jaki
mają osiągnąć opracowując:

Gwarancja jakości
Zapewniamy wysoką jakość i trwałość. Na
wykonane realizacje udzielamy gwarancji.
Dzięki temu masz pewność, że nie zapłacisz za
coś co nie spełnia Twoich wymagań.
Korzystamy z szerokiej gamy materiałów. W
celu dodatkowego zabezpieczenia wydruków
stosujemy laminaty UV. Zapewnimy montaż
wykonanych przez nas tablic, kasetonów
świetlnych, liter przestrzennych, banerów.

Kompleksowa obsługa
Jesteśmy agencją reklamową full service powiedz nam, czego potrzebujesz albo zdaj
się na nas, jeśli nie masz jeszcze pomysłu na

Wygoda
To my zabiegamy o dobrą reklamę dla Państwa:
planujemy, mailujemy, dzwonimy, i dojeżdżamy. Oszczędzając tym samym cenny czas
naszych Klientów.
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-ulotki, katalogi, foldery, raporty roczne;
-teczki ofertowe, wizytówki, karty klienta;
-okładki, opakowania, etykiety, torby;
-reklamy prasowe, kalendarze, druki
samokopiujące;

Innowacyjność
Rozwój technologii i kompetencji naszego zespołu jest bardzo ważnym elementem działalności Firmy. Chcemy by
ciągle zdobywana wiedza i inwestycje
przynosiły wymierne rezultaty w postaci
zadowolenia Klientów.

Co oferujemy?

Aby osiągnąć zamierzony cel, należy zadbać
Reklama zewnętrzna

Czyli innymi słowy reklama uliczna, to
szczególny rodzaj reklamy, której
głównym zadaniem jest mimowolne
przyciąganie wzroku widza. Do najpopularniejszych jej nośników należą:
Billboardy
Wyświetlacze LED
Banery
Szyldy
Kasetony
Litery przestrzenne
Li
Litery
neonowe
Wy
Wyklejanie
szyb i samochdów

Oferuje
Oferujemy
f
feruje
my pełen zakres
za
usług, które
mają istotny wpływ na rozwój Firmy.
Wykreowanie marki to podst
podstawa bycia
zauważanym i szanowanym. Dlac
Dlaczego?
Firma staje się widoczna i łatwo
rozpoznawalna na rynku.

Projektowanie logo

Multimedia i internet
Multimedia

dział

poświęcony

własną działalność w inny sposób niż
ulotki, katalogi czy plakaty.
Multimedia pozwalają na reklamę w
nowoczesny i skuteczny sposób.
Jaką funkcję pełni internet ? To zródło
wiedzy, możliwości i szans na zarobek.
Coraz więcej osób poszukuje usług czy
produktów za pośrednictwem internetu. Warto to zjawisko wykorzystać. Dlatego też oferujemy:
Tworzenie stron www
Hosting

Świadczymy również usługi poligraficzne. Co w tym zakresie proponujemy?
Niskie ceny i najwyższej jakości druki.
Przygotowujemy wszelkie materiały które
są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania firmy.

Wizytówki
Ulotki
Ulot
Katalogi
Plakaty
TTeczki
Tecz
ki
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Schemat zamówienia

Zapytanie ofertowe Klienta

Zobacz nas online

Co zawiera nasza strona?

Określamy termin oraz wyceniamy projekt,
przesyłamy do Klienta odpowiedź

Informacje o nas

Oczekujemy na zlecenie zamówienia,
potwierdzamy jego przyjęcie do realizacji
pot

Pełną ofertę naszych usług

Przygotowujemy propozycje projektów
Przygo
Po dokonaniu wyboru przystępujemy
do wyk
wykonania reklamy

Nasze realizacje
Dane kontaktowe
Nasze wyróżnienia
Polecane strony

Zakończenie realizacj
realizacji
ci
cj
zamówienia
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Biuro
Telefon: 48 365 34 45
E-mail: biuro@balcerak.com.pl
Skype: balcerak.design
Gadu-Gadu: 2720270

Robert Jaworski
Tel.kom.: +48 883-968-989
e-mail: robert.jaworski@balcerak.com.pl

Kontakt:
Jakub Balcerak
Tel.kom.: +48 601-195-579
e-mail: jakub@balcerak.com.pl

Zapraszamy
Zaprasza
aszamy również na naszą stronę iinternetową
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