
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.



Salt Management – wytrawnie profesjonalne podejście do obsługi polskich artystów                  
i Gwiazd show biznesu. Jesteśmy osobami doświadczonymi jeśli chodzi o kreowanie 
wizerunku, podchodzimy do naszych Klientów w sposób kompleksowy, budując im 
strategię i realizując ją we współpracy z mediami, stylistami, producentami sesji 
zdjęciowych i wreszcie kontrahentami. 
  
Nie słodzimy, nie lukrujemy, nie kłamiemy. Pracujemy ciężko i sprawnie. Pokazujemy nową 
jakość na polskim rynku i udowadniamy, że w naszym kraju menedżer Gwiazdy wie jak 
wygląda jego praca i gdzie są jej granice. Nie pozujemy na ściankach, nie pchamy się do 
pierwszych rzędów. Wiemy, gdzie jest nasze miejsce. W Salt Management Gwiazdy są 
Gwiazdami.  

Z nami upieczesz kilka pieczeni na jednym ogniu. Albo kilka homarów.



Współpracujemy z wieloma Gwiazdami show biznesu, a kilka z nich 
reprezentujemy i doradzamy im w kwestiach wizerunkowych i biznesowych. 
Zaufały nam: Aneta Zając, Joanna Orleańska, Ilona Wrońska i Dorota 
Michałowska. 

Dzięki współpracy z MAG HUB możecie Państwo liczyć na specjalne warunki 
współpracy ze stony podopiecznych SALT MANAGEMENT: 

prowadzenie imprez i wydarzeń specjalnych, 

* udział w eventach promocyjnych, 

* udział w kampaniach reklamowych, 

* współpracę na zasadach influencerskich 

* lokowanie produktów na kanałach w mediach społecznościowych.  

Wyjątkowe Kobiety. Piękne Osobowości. Bez słodzenia. 

WSPÓŁPRACA
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Email: karolina@magnifico.com.pl 
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ul. Wał Miedzeszyński 608A  
03-988 Warszawa 

NIP: 9522162657 
REGON: 367272671 
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