
FULL MARKETING SERVICE IN ONE HOUSE



Zespół profesjonalistów pracujących od kilkunastu lat w różnych gałęziach 
marketingu i komunikacji, postanowił połączyć siły, doświadczenie, chęci             
i zapał, by zaoferować Klientom pełen serwis usług bez konieczności 
kontaktu  z kilkoma podmiotami w tym samym czasie. 

Dzięki naszym rozwiązaniom i konglomeratowi komórek specjalistów, nasi 
Klienci oszczędzają czas i pieniądze, otrzymując profesjonalny i spójny serwis. 

Jesteśmy jak energooszczędna żarówka –  
emitujemy najjaśniejsze światło przy minimalnym zużyciu energii i pieniędzy.



Zespół MAG# to odpowiedź agencji magnifico marketing & PR consultants 
na potrzeby rynku, zmieniające się trendy i narzędzia w komunikacji. 
MAG# tworzy grupa wybitnych specjalistów jeśli chodzi o strategie 
komunikacji 360* w internecie. 

Nowe media zrewolucjonizowały świat komunikacji i są od kilku lat 
elementem każdej strategii komunikacji. Zespół MAG# to przedstawiciele 
pokolenia Millenialsów, które uważane jest za najlepiej rozumiejące 
środowisko internetu  
i komunikacji w mediach społecznościowych. 

Trendy w designie wracają jak bumerang.  
W komunikacji nic nie jest tak jednoznaczne.



CONTENT MARKETING  
W SOCIAL MEDIACH 

Nasz zespół doświadczonych autorów i artystów gwarantuje jakość i fachowość 
przygotowywanych materiałów. Nieinwazyjny styl przekazu sprawia, że teksty  angażują 
odbiorców i nie są przez nich kojarzone z treściami reklamowymi  lub artykułami 
sponsorowanymi. 

Oferujemy: 
* Przygotowanie i produkcję sesji zdjęciowych dedykowanych mediom społecznościowym, 
* Przygotowanie i produkcję filmików dedykowanych mediom społecznościowym, 
* Przygotowanie grafik i postów na media społecznościowe. 

To co na pozór wygląda jak układanka pojedynczych elementów,  
musi stanowić przemyślaną strategicznie całość. 



Influencer to autorytet naszych czasów. Opinia znanej i lubianej osoby jest 
autentyczna i angażująca, czyli w skrócie – cenniejsza niż złoto! Dzięki rekomendacji 
influencera Twój produkt dotrze do nowej dla marki grupy potencjalnych Klientów 
lub wzmocni dobry wizerunek wśród aktualnych odbiorców. Możemy pochwalić się 
bliskimi relacjami i doświadczeniem we współpracy z influencerami: 
dziennikarzami, blogerami, YouTuberami czy Instagramerami z różnych branż.             
Z niektórymi z nich współpracujemy na wyłączność. 

Z miliona liderów opinii wyłów tych, którzy czują smak Twojej marki. 

INFLUENCER MARKETING 



Jeśli nie ma Cię na Facebooku, to nie istniejesz – ta popularna zasada w 100% odnosi się 
także  do marek. Jednak sama obecność w świecie mediów społecznościowych to 
zdecydowanie za mało. Za komunikację  Twojej organizacji w social media powinien 
odpowiadać  zespół ekspertów i pasjonatów, którzy na Facebooku, Instagramie, 
Snapchacie, Twitterze, czy YouTube bywają częściej niż w domu, czyli zespół MAG#. 

Nie tylko stworzymy, zoptymalizujemy i kompleksowo poprowadzimy kanały Twojej 
marki w  mediach społecznościowych, ale efekty działań organicznych dodatkowo 
spotęgujemy dzięki skutecznym kampaniom efektywnościowym SocialAds. 

Niech twoja „book” ma przyjemną w odbiorze „face”. 

SOCIAL MEDIA 



Zbudujemy Twój wizerunek w sieci. Pomożemy pokazać oblicze lidera, specjalisty, 
artysty, sportowca, wyczynowca dzięki takim kanałom jak LinkedIn, GoldenLine, 
Twitter, Facebook i Instagram, które mądrze połączymy z plasowaniu Twojej osoby        
i Twoich dokonań w mediach tradycyjnych. Pamiętaj, że dzięki dobrze zaplanowanej 
strategii działań z zakresu Personal Brandingu Twoi Klienci będą chcieli z Tobą 
pracować zanim jeszcze będą mieli okazję poznać Cię osobiście. 

  
Nawet kropla w morzu liczy się we wszechświecie. 

PERSONAL BRANDING



SEO pozwala efektywnie budować pozytywny wizerunek marki w Internecie i jest działaniem 
wspierającym naturalne pozycjonowanie strony i marki w środowisku internetowym i określonych 
mediach.  

W ramach obsługi SEO PR proponujemy: 
* analizę kluczowych dla Klienta fraz, 
* przygotowanie strategii SEO PR, 
* tworzenie notek oraz informacji prasowych, 
* współpraca z mediami internetowymi, 
* współpraca reklamowa z mediami, 
* monitoring i raportowanie wyników, 
* doradztwo w zakresie e-PR oraz SEO. 

Podobny nie znaczy identyczny. 

SEO
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