


02IDENTYFIKACJA WIZUALNA RAJSKA TURZYCOWA
Proces przygotowania identyfikacji wizualnej
dla osiedla mieszkaniowego w Gdańsku.

01ETAP 
Przedstawienie
wstępnych pomysłów

02ETAP 
Praca nad udoskonalaniem
wybranej wersji

03ETAP 
Gotowy produkt



LOGOFOLIO
Prezentujemy najnowsze projekty logo
zaprojektowane przez zespół PRofitto.03IDENTYFIKACJA WIZUALNA



MATERIAŁY PROMOCYJNE
Projektujemy i wykonujemy materiały promocyjne
takie jak katalogi, ulotki, banery, gadżety firmowe.04IDENTYFIKACJA WIZUALNA



OUTDOOR I PRASA
Realizujemy kampanie outdoorowe i w prasie
wspierające działania online.05IDENTYFIKACJA WIZUALNA



CASE STUDY - EASY OCEAN
Opracowujemy kompletne zestawy banerów
reklamowych do kampanii Google Ads.06GOOGLE ADS



CASE STUDY - EASY OCEAN
Działamy generując konkretne PRofitty - wyniki kampanii
sprzedażowej dla kancelarii podatkowej. Marzec 2021.

1770 zł
KOSZT KAMPANII

913 000
WYSWIETLEŃ

10 000
WEJŚĆ NA STRONĘ

0,17 zł
KOSZT WEJŚCIA
NA STRONĘ

0,17

138
POTENCJALNYCH

KLIENTÓW

12,87 zł
KOSZT POZYSKANIA
KLIENTA

07GOOGLE ADS



300 zł

0,26 zł
50 000 

1166 

08SOCIAL MEDIA FACEBOOK
Tworzymy i obsługujemy kampanie reklamowe - kampania sprzedażowa
prestiżowych domów jednorodzinnych.

KOSZT 
KAMPANII

KOSZT WEJŚCIA
NA STRONĘ

WEJŚĆ
NA STRONĘ

WYSWIETLEŃ
REKLAMY



FACEBOOK
Tworzymy i obsługujemy kampanie reklamowe
- kampania sprzedażowa butów premium.

220 zł KOSZT 
KAMPANII

17 DOKONANYCH
ZAKUPÓW

13 zł KOSZT
ZAKUPU

741 zł ŚREDNIA WARTOŚĆ
ZAKUPÓW

18 000 WYSWIETLEŃ
REKLAMY
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KLASYCZNE BUTY
Przeprowadzamy spektakularne metamorfozy
profili na Instagramie tworząc wyjątkowe treści.  
 

10SOCIAL MEDIA

PRZED PO



GOOGLE MOJA FIRMA
Wyróżnij się spośród konkurencji za
pomocą wizytówki w Google Moja Firma.

BRANŻA - Gastronomiczna

11SOCIAL MEDIA



12SESJE ZDJĘCIOWE BIZNESOWE I PRODUKTOWE
Od pomysłu, aż po organizację - zapewniamy
najlepsze sesje zdjęciowe w najkrótszym czasie.





14STRONY INTERNETOWE STRONY I SKLEPY INTERNETOWE
Tworzymy strony www i sklepy internetowe
na miarę potrzeb klientów i XXI wieku. 

texo.pl americantheft80s.com madamedeminou.pl

dolomitynaferratach-przewodnik.pl grupapt.pl uksmotlawa.pl



REKOMENDACJE
Stawiamy na realne PRofitty, jednak to budowanie
relacji z klientami przesądza o najlepszej współpracy.

„PRofitto wykazuje się bardzo dobrym kontaktem od początku 
współpracy. Regularnie przygotowuje dla nas spójne, wysokiej 
jakości i estetyczne materiały graficzne. Cenię sobie komplek-
sowość usług oferowanych przez PRofitto. Firmę cechuje 
dbałość o detale, co przekłada się na efekt końcowy.”

Paweł Żygowski
Deweloper z Pasją

„Usługi świadczone przez PRofitto oparte są na szerokiej 
wiedzy całego zespołu oraz ich kreatywności i nieszablonowe-
mu podejściu. Dużym plusem działalności PRofitto jest bardzo 
dobry kontakt oraz rzetelność i terminowość realizacji wszyst-
kich zadań. Z przyjemnością potwierdzam profesjonalizm 
agencji PRofitto Robert Semrau i rekomenduję jej usługi.”

Dorota Rudzińska-Friedel
Instytut Wspierania Rozwoju Plusik-Minusik

„PRofitto podczas obsługi naszej firmy, już od początku współ-
pracy, wykazuje się szeroką wiedzą, profesjonalnym podejściem 
i bardzo dobrym, szybkim kontaktem. Z pełną świadomością 
polecamy PRofitto jako doświadczoną, solidną i sumienną agen-
cję marketingową. Nie zamierzamy rezygnować z jej usług.”

Maciej Ossowski 
Członek Zarządu EkoDeweloper

„Z Robertem i jego zespołem współpracuję blisko rok i jestem 
bardzo zadowolony! Comiesięczne raporty, grupa na Messen-
gerze, rozmowy telefoniczne, brainstormy na temat przyszłych 
postów oraz wiele innych sprawia, że będę jeszcze długo korzy-
stał z pomocy PRofitto! ”

Patryk Rębisz
Planer Finansowy

„Moja współpraca z PRofitto odbywa się bardzo sprawnie. 
Agencja trafnie określa nasze potrzeby, dobiera do nich odpo-
wiednie rozwiązania, a następnie w sprawny sposób je wdraża. 
Wszystkie projekty realizowane przez PRofitto są realizowane 
punktualnie w określonym w terminie.”

Ryszard Oczoś 
Prezes Zarządu Kancelarii Ocean Group

„Mam przyjemność podziękować firmie PRofitto za rzetelne
i terminowe wykonanie strony internetowej oraz materiałów 
promocyjnych z należytą starannością i profesjonalizmem. 
Mogę z pełną odpowiedzialnością zarekomendować usługi 
firmy PRofitto i liczę na dalszą współpracę.”

Magdalena Kamińska
Madame de Minou 

15POLECAJĄ NAS



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
+48 515 410 710 / ciao@profitto.pro

www.profitto.pro


