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AGENCJA MARKETINGOWA I AM



Agencja Marketingowa I AM

Świadczymy usługi marketingowe, których celem jest zapewnienie wzrostu
sprzedaży i zysku firmom, które obsługujemy. Liczą się dla nas liczby, matematyka,
wskaźniki, raporty. Bierzemy odpowiedzialność za właściwe wykorzystanie budżetu
marketingowego oraz zwrot z poczynionych inwestycji.
 
 
Przez ponad 15 lat doświadczeń poznaliśmy mechanizmy decydujące o skuteczności
podejmowanych działań marketingowych.  Wiedza, doświadczenie oraz znajomość
technik i narzędzi marketingowych to solidne podstawy, które pozwalają nam na co
dzień realizować założone cele oraz strategie kampanii marketingowych naszych
klientów.

WHO 

I AM



REALIZACJE



Digital: koordynowanie budowy strony www oraz działań social media, działania  SEM
 
Materiały: informacyjne i promocyjne (katalogi), instrukcje obsługi, materiały ofertowe
POS, oznaczenia przyczep.
 
 Doradztwo i rozwój sprzedaży
- tworzenie i monitoring budżetu marketingowo-sprzedażowego
-rozwój kanałów komunikacji z rynkiem z wykorzystaniem narzędzi interakcji z klientami
w czasie rzeczywistym, - opracowywanie wskaźników jakości sprzedaży

Dzięki współpracy z Agencją I AM firma Zasław zdobyła pozycję lidera rynku przyczep
kłonicowych w Polsce. Udało się to osiągnąć dzięki skutecznej i spójnej komunikacji
marketingowej – od materiałów informacyjnych i katalogów po kanał na YouTube oraz
kampanie digitalowe. Ponadto jako nasz klient spółka Zasław może liczyć na stałe wsparcie
ekspertów z dziedziny marketingu, którzy dostarczają firmie pomysłów na innowacyjne
rozwiązania wspierające rozwój produktów i biznesu.

Rozwój firmy, sprzedaży i rynków eksportowych, doradztwo organizacyjne dla zarządu,
monitoring wskaźników marketingowych i PR, wzrost udziału w rynku. Doradztwo
marketingowo-sprzedażowe dla działu handlowego, opracowywanie wskaźników jakości
sprzedaży.

KLIENT:

ZASŁAW

ZAŁOŻENIA:

Klient to polski producent przyczep, naczep oraz zabudów użytkowych pojazdów.
Poszukiwał agencji zdolnej zapewnić kompleksową obsługę marketingową.

DZIAŁANIA:

EFEKTY:



Celem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest zwiększenie napływu bezpośrednich
inwestycji zagranicznych do kraju oraz zwiększenie zasięgu i dynamiki
umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw.

KLIENT:

Edukacja w zakresie digital marketingu poprzez blok szkoleń online dla firm zrzeszonych
przez Polską Agencje Inwestycji i Handlu. Partner merytoryczny z zakresu edukacji
marketingowej przedsiębiorstw polskich w Holandii. 

ZAŁOŻENIA:

Opracowano szereg webinariów i przeszkolono dziesiątki  polskich firm w Holandii.

EFEKTY:

PAIH



Kampania skierowana na maksymalizację konwersji
(kontaktów z obsługą klienta) poprzez wypełnienie 
formularza lub telefon. Kampania łączyła ze sobą,
zainteresowania, globalizację i zachowania
behawioralne danej osoby.

Albero Invest Sp. z o.o.  - kampania dla
wyjątkowego osiedla domów jednorodzinnych w
zabudowie bliźniaczej "Modern House".
Kampania ta prowadzona jest od marca 2019
roku, na celu ma sprzedaż luksusowych domów,
w ustronnej okolicy Ursynowa.

KLIENT:

CEL:

Zwiększenie sprzedaży i konwersji domów
jednorodzinnych. 

ZAŁOŻENIA:

Audyt i analiza dotychczas prowadzonej kampanii
Sprawdzenie i ustalenie grup odbiorców zgodnie 

Przygotowanie nowej struktury sprzedaży
Kampania prowadzona w: Google Ads Search,
Google Ads Display, Facebook Ads, Instagram Ads
Grafiki do kampanii internetowych

     z danymi analitycznymi

DZIAŁANIA:

EFEKTY:

14 sprzedanych luksusowych rezydencji 
+6 domów w rezerwacji.

MODERN HOUSE





Digital marketing,
Analizy marketingowe,
Materiały POS,
Branding.

Realizacja przez I AM kompleksowych działań
marketingowych 360⁰ na zasadzie pełnego
zewnętrznego działu marketingu.

Beskidus to firma z wieloletnią tradycją 
z ogromnym doświadczeniem w transporcie
międzynarodowym. 

KLIENT:

CEL:

Kompleksowe wsparcie w obszarze marketingu.

ZAŁOŻENIA:

BESKIDUS





 Zwiększenie przychodu, zmniejszenie kosztów poniesionych przy emisji
materiałów promocyjnych.

Właścicielem marki VANUBA jest Firma Rusnak, która powstała w 1994 roku.
Produkują buty i pantofle z troską o najwyższą jakość wykonania oraz dobór

odpowiednich materiałów. Znakiem rozpoznawczym marki są naturalne skóry.

KLIENT:

CEL:

Celem współpracy jest poprawa jakości emitowanych reklam, poprawna
konfiguracja grupy odbiorców, wdrożenie nowych możliwości dot. Promocja

marki Vanuba. Zmniejszenie kosztu konwersji, zwiększenie jakości grupy
odbiorców, uzyskanie konkretnych rezultatów w obszarze Google Ads oraz

Amazon.

EFEKT:

VANUBA



Wykorzystanie infografik w komunikacji z potencjalnymi klientami.
Przedstawienie w formie infografik tematów istotnych z punktu widzenia
sprzedawanych produktów.

Tantum Verde - marka leków przeznaczonych do stosowania w przypadku bólu
gardła lub stanów zapalnych błony śluzowej gardła.

KLIENT:

CEL:

Dotarcie do nowych klientów, promowanie wizerunku firmy jako eksperta 
w dziedzinach zdrowia.

ZAŁOŻENIE:

TANTUM VERDE



Dotarcie do grupy docelowej z informacją dot. metody, dokonanie
zapisu na pierwszy trening i w konsekwencji zwiększenie konwersji na
sprzedaż usługi. W wyniku analizy grupy docelowej jako kanał
pozyskania klientów wybrany został portal społecznościowy Facebook.

Nasz klient z powodzeniem realizuje autorski program treningów
personalnych w oparciu o innowacyjną metodę treningów. Pierwszy
trening próbny jest oferowany za darmo.

KLIENT:

CEL:

Zwiększenie popularności oferowanej usługi, która mimo doskonałych
efektów uzyskiwanych przez trenujących, nie przyniosła wystarczającej
popularności.

ZAŁOŻENIA:

TRENING 20 MINUT

Zdobyliśmy 287 wartościowych klientów w 10 tygodni dzięki analizie
biznesu klienta, dobraniu grupy docelowej i ustawieniu wielu bardzo
efektywnych kampanii.

EFEKTY:



REFERENCJE



„Firma Zasław TSS Sp. Z o.o. Sp.k. z pełnym przekonaniem poleca usługi Agencji Marketingowej I AM.
 

Agencja prowadzi dla naszej firmy stałą bieżącą obsługę marketingu w ramach pakietów obsługi marketingowej i działania
koordynujące wdrożenie nowej strony oraz pozyskiwanie zapytań ofertowych z rynku. W ramach współpracy agencja
monitoruje istotne dla naszej spółki wskaźniki KPI, analizuje i weryfikuje raporty, zarządza budżetami poszczególnych
kampanii, prowadzi komunikację z klientami, weryfikuje prawidłowość przepływu informacji. Agencja odpowiada również za
nasze materiały graficzne, kampanie reklamowe, komunikacje na portalach społecznościowych i działania wizerunkowe PR,
ale przede wszystkim za ogólną strategię marketingową firmy Zasław.
 
Agencja Marketingowa I AM przeprowadziła dla firmy Zasław szereg projektów marketingowych. Indywidualne podejście
agencji I AM do naszej marki oraz potrzeb sprawia, że nie wyobrażamy sobie prowadzenia działa marketingowych bez ich
wsparcia i profesjonalnej oceny.
 
Rekomendujemy agencję I AM, firmom, które poszukują profesjonalnego i strategicznego wsparcia działań marketingowych
firmy zarówno w obszarze planowania jak i realizacji szeroko pojętych usług marketingowych.”
 
~Prezes Zarządu CEO – Abdelmottaleb Doulan

„Kancelaria Adwokaci Lulis Eckhardt-Ćwik i Partnerzy udziela rekomendacji Agencji Marketingowej I AM. Polecamy firmę
jako profesjonalnego partnera z doświadczeniem, który zawsze rzetelnie podchodzi do powierzonych projektów.
 
Agencja I AM wyróżnia się na rynku nieszablonowym modelem współpracy, dzięki czemu my jako klient dokładnie wiemy
jakie działania marketingowe zostaną wykonane, jaki jest ich cel i jakich rezultatów możemy oczekiwać.
 
Jako klient czujemy się słuchani i mamy poczucie indywidualnego podejścia do naszych potrzeb. Zaproponowane działania
marketingowe okazały się trafne i efektywne dla naszej firmy.
 
Na każdym etapie współpracy możemy liczyć na wsparcie zarówno projektu menadżera, specjalistów jak i samej
właścicielki. Polecamy I AM firmom, które szukają profesjonalnego partnera w rozwoju swojego biznesu.”
 
~ adw. Bernardeta Eckhardt - Ćwik



„Podziękowanie za właściwie wykonaną obsługę marketingową.(…) 
 
Bardzo dziękuję za wiadomość z podsumowaniem zaplanowanych działań. Współpraca przebiegła sprawnie, 
a wygenerowany raport jest przejrzysty. Wyniki mailingu są raczej zgodne z założeniami. Jeśli chodzi o rezultaty
wykonanych połączeń telefonicznych, to jest to bardzo dobra baza do budowania dalszej współpracy z potencjalnymi
kontrahentami. Kontakty na pewno zostaną wykorzystane. Mimo iż nie udało się nic sprzedać, to traktujemy tę
kampanię jako bardzo udaną inwestycję . (…) Kampania marketingowa została przeprowadzona terminowo i zgodnie
z założeniami.”
 
~ CEO Kamil Garbera

„Polecam usługi agencji I AM, która prowadzi dla mojej firmy działania z zakresu marketingu internetowego. Agencja
prowadzi profil mojej firmy na portalu Facebook oraz realizuje kampanie reklamowe Facebook Ads. I.AM cechuje
konkretność, terminowość profesjonalizm oraz zaangażowanie w prowadzone działania.
 
Projekty realizowane są sprawnie i bez zastrzeżeń, według indywidualnych potrzeb klienta. Dużą zaletą firmy jest
również bardzo dobry kontakt oraz pomoc na każdym etapie realizacji zlecenia. Polecam.”
 
~ Opona24.net

„Biuro nieruchomości WITKOWSKI&RAJTER korzysta z usług Agencji Marketingowej I AM w obszarze obsługi
mediów społecznościowych, reklamy Google i Facebook oraz kreowania profesjonalnego wizerunku Biura i jego
partnerów.
 
Polecam usługi Agencji IAM wszystkim, którzy oczekują realizacji projektów marketingowych na najwyższym
poziomie.”
 
~ Jakub Witkowski



e-mail: kontakt@agencjaiam.pl

tel.: (+48) 516 004 957 

 Zabłocie  25/31, 30-701 Kraków

Skontaktuj się z nami

www.agencjaiam.pl


