
Identyfikacja wizualna   •  Strony internetowe

Sklepy internetowe   •   Fotografia produktowa

Marketing internetowy   •   System ERP

Druk reklamowy

we will do 
more for you 
than you
think

www.pulawski.eu



Spotkanie z Twoją marką odbywa się w różnych miejscach. 
Otrzymując wizytówkę, ulotkę, kartę Twojego produktu, 
wchodząc na Twoją stronę internetową czy widząc  
na mieście Twój oznakowany samochód firmowy.

Zajmiemy się Systemem Identyfikacji Wizualnej dla Twojej 
firmy. Stosujemy kompleksowy zestaw zasad zarządzania 
wizerunkiem firmowym. Stanowi on podstawę spójnego  
i konsekwentnego budowania świadomości marki. 

Logo

Projektujemy rozpoznawalne  

i łatwo zapadające w pamięć logotypy. 

W projektach odzwierciedlamy to,  

co ważne i wyjątkowe dla danej marki.

W jakich miejscach Klient spotka się z Twoją marką?

 > logo / logotyp

 > kolorystyka

 > krój pisma

 > druki firmowe (m.in. wizytówki, papier firmowy, koperty)

 > wygląd produktów oraz ich opakowań

 > oznakowanie środków transportu (samochody ciężarowe i osobowe)

 > oznakowanie siedziby Twojej firmy i oznakowanie dróg komunikacji

 > ubiór pracowników

 > stoisko targowe i inne elementy ekspozycji

 > szata graficzna materiałów promocyjnych itp.

identyfikacja
wizualna
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Księga znaku Komunikacja wizualna Oznakowanie

To instrukcja obsługi Twojej identyfikacji 

wizualnej. Poinstruuje ona jak używać 

logotypu. Poprawne stosowanie logo 

ułatwi Twoim klientom rozpoznawanie 

Twojej marki. 

Znamy się na łączeniu obrazu i tekstu, 

wzmacniając go i tworząc spójny przekaz 

marki.

Jak Cię widzą tak Cię piszą! Wykonamy 

dla Ciebie wewnętrzne i zewnętrzne 

oznakowanie firmy.



Domeny Hosting

UI/UX CMS

Zarejestruj domenę u nas! Zapewniamy 

utrzymanie i administrację DNS  

dla domen naszych Klientów. 

Skalowalne rozwiązania hostingowe. 

Dopasujemy serwer do potrzeb aplikacji. 

Zapewniamy administrację i wsparcie.

Wiemy, czego potrzebuje użytkownik  

i w jakiej formie najlepiej  

„to” przedstawić. 

Zapewniamy narzędzia służące  

do samodzielnego zarządzania  

treścią strony.

Certyfikat SSL

Zapewniamy zabezpieczenie witryn przed 

przechwyceniem danych i gwarantujemy 

wiarogodność domen dla Google.

strony
internetowe



PROJEKTOWANIE

AKTUALIZACJA

Działania podejmowane poprzez 
naszą agencje zapewniją użyteczność 
projektowanych stron WWW. Dbamy aby 
tworzona witryna była przyjazna zarówno 
dla użytkownika, jak  
i dla wyszukiwarek, dlatego warto oddać 
jej tworzenie w nasze ręce. 

Świadczymy usługi opieki nad serwisami 
internetowymi. Dodajemy materiały, 
opracowujemy grafiki, nadzorujemy ruch 
na stronie i bezpieczeństwo Twojego 
serwisu.

Administrując stroną internetową, 
przejmujemy obowiązki związane 
z zapewnieniem poprawnego jej 
funkcjonowania. Gwarantujemy stabilność 
i ciągłość działania witryny, dbając o jej 
bezpieczeństwo i poprawne wyświetlanie 
w przeglądarkach internetowych.

ADMINISTRACJA

 > prowadzenie bloga, działu porady/aktualności,

 > opracowanie nazw, sloganów, haseł,

 > tworzenie opisów produktowych i kategorii,

 > przygotowywanie treści do katalogu, oferty, ulotki 

itp.,

 > opracowanie treści informacyjnych, ofertowych  

na stronę internetową.

Oferujemy : 



W pierwszej kolejności zajmiemy się strategią i zawartością 

Stworzymy architekturę informacji

Zadbamy o właściwą interakcję użytkownika ze sklepem

Integracje

Google, Facebook, Youtube, Instagram, 
Allegro, Trusted Shops, LiveChat

Płatności on-line Dostawcy

PayU, Paypal, Credit Agricole Raty,  

Dotpay, eCard, Paynow, Przelewy24, RATY 

Inbank, Santander Consumer Bank, Skrill

DHL, DPD, FedEx, GLS, Inpost, 

Paczkomaty, Poczta Polska, UPS

 > analiza konkurencji,

 > analiza klienta,

 > obecna struktura produktu/strategia,

 > rozwój kontentu.

 > zaprojektowanie usługi na poziomie strukturalnym,

 > rozmieszczanie treści i funkcjonalności na stronie,

 > określanie celów biznesowych,

 > badania na użytkownikach.

 > stworzenie stylu przewodniego,

 > dobór grafiki, obrazów, elementów multimedialnych,

 > dbanie o branding wizualny,

 > zaproponowanie lub wdrożenie układu i hierarchii wizualnej,

 > prototypowanie UI.

Etapy projektowania

sklepy
internetowe

Projekty sklepów internetowych wykonujemy na podstawie 
indywidualnego podejścia do potrzeb Klienta. Wspólnie  
z Klientem omawiamy potrzeby oraz funkcjonalności jakie 
powinien posiadać dedykowany sklep internetowy, plany 
rozwoju i koncepcje wizerunkowe.

Pomysły naszych Klientów szczegółowo omawiamy  
lub podpowiadamy funkcjonalne rozwiązania, skutecznie 
wprowadzając je w życie.



Porównywarki cen Programy biznesowe Gotowy nawet w 72h

Ceneo, Nokaut, Okazje, Skąpiec, sklepy24, 
Zakupomat

Możesz jednocześnie stworzyć ofertę 
dla klientów końcowych i dla klientów 
biznesowych. 

W ciągu 3 dni roboczych jesteśmy  
w stanie przygotować dla Ciebie w pełni 
działający sklep on-line.



Nasza agencja posiada własne studio fotograficzne 
specjalizujące się w fotografii produktowej. Dzięki naszym 
zdjęciom ukażesz produkt z najlepszej strony. Atrakcyjny 
asortyment przyciągnie oko każdego potencjalnego klienta. 
Fotografia produktowa to idealne ilustracje do drukowanych 
materiałów reklamowych m.in: bilbordów, plakatów, 
katalogów, broszur, ofert.

Zdjęcia aranżacyjne

Do tego typu zdjęć tworzymy 

przemyślaną aranżację i odpowiedni 

dobór tła. Efektem są ujęcia, które 

przykują uwagę potencjalnego Klienta.

Zdjęcia reklamowe

Wykonujemy profesjonalne zdjęcia 

do każdego rodzaju reklam, sklepów 

internetowych, druku oraz produkcji 

multimedialnych. 

Obróbka graficzna

Zdjęcia poddawane są korekcie 

kolorystycznej oraz wycięciu z tła. 

fotografia
produktowa



ZDJĘCIA 360°

ZDJĘCIA 3D

Innowacyjne rozwiązanie, które pozwala 
jeszcze lepiej pokazać atuty produktu. 
Dysponujemy profesjonalnymi 
urządzeniami do prezentacji produktów 
Virtual Reality oraz prezentacji 3D. 

Wykonujemy wysokiej jakości 
prezentację obrotową produktu, 
podczas której konsument może 
obracać i przybliżać obraz przedmiotu. 

Interaktywna prezentacja pozwala 
klientowi sklepu lepiej przyjrzeć się 
produktowi, co zwiększa szansę na jego 
sprzedaż. Świetnie sprawdza się  
w sklepach internetowych.

Studio fotografii i grafiki reklamowej 

Dysponujemy profesjonalnym studiem graficznym, z ofertą 
zawierającą różnego rodzaju projekty graficzne oscylujące między 
grafiką a fotografią, które wykorzystywane są w późniejszym procesie 
drukowania.



MOJA FIRMA GOOGLE

OPTYMALIZACJA SEO

SOCIAL MEDIA

Wizytówka Google to pierwsza informacja o Twojej firmie 
w wynikach wyszukiwania w Google. Sprawimy, że Twój 
wizerunek będzie prezentował się profesjonalnie.

Zadbamy o przydatne i świeże informacje o Twojej firmie.  
W ramach współpracy zajmiemy się komunikacją on-line  
z Twoimi klientami, aby zwiększyć ich lojalność. 

Zapraszamy Cię na www.mojafirmagoogle.pl 

Optymalizacja strony jest podstawowym elementem 
pozycjonowania każdej witryny. Google cyklicznie wypuszcza 
aktualizację algorytmu. Zadbamy, aby kod Twojej strony był 
zawsze przyjazny dla Google. 

Prowadzimy kampanie reklamowe na Facebooku, 
Messengerze, Instagramie, YouTubie, LinkedInie i Twitterze. 
Profilujemy je pod konkretne grupy docelowe, z którymi 
komunikujemy się tam na bieżąco, by podtrzymać ich więź 
z marką.

NOWOŚĆ

Działamy w całej przestrzeni internetowej.  Łączymy 
kanały wizerunkowe i sprzedażowe ze sobą. Realizujemy 
sprawdzone metody i nowoczesne rozwiązania.

marketing
internetowy





SZPON ERP jest naszym autorskim rozwiązaniem  
do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem.  
Umożliwia pełną integrację danych z różnych obszarów 
działalności przedsiębiorstwa. Elastyczna architektura 
powoduje, że możemy go łatwo dopasować do potrzeb 
Twojej firmy.

Dodatkowe informacje znajdziesz na www.erp.pulawski.eu

Kontrola w czasie

rzeczywistym nad

procesem produkcji.

Zarządzanie zamówieniami

i danymi kontrahentów.

Zarządzanie miejscami magazynowymi, 

przyjmowanie dostaw, wydawanie 

surowców lub wyrobów.

Kontrola jakości procesów 

produkcji, począwszy 

od kontroli surowców, 

półproduktów i wyrobu 

końcowego.

Proces realizacji zamówień w systemie

erp
system

Magazyn Kontrola
jakości

Zakupy i sprzedaż Produkcja Zasoby

Zamówienie
on-line

 > Zarządzanie miejscami wysokiego 

składowania;

 > Zarządzanie paletami;

 > Identyfikacja użytych partii;

 > Drukowanie etykiet;

 > Wydawanie i przyjmowanie surowców 

oraz wyrobów gotowych;

 > Obsługa kodów kreskowych.

 > Ewidencja zleceń produkcyjnych;

 > Ustalanie priorytetów zleceń;

 > Zawieszanie i wstrzymywanie zleceń;

 > Odwieszanie i wznawianie zleceń;

 > Raportowanie produkcji;

 > Raportowanie braków;

 > Rejestrowanie przyczyn powstania 

braków;

 > Raportowanie wystąpienia awarii;

 > Rejestrowanie przyczyn wystąpienia 

awarii;

 > Rejestrowanie czasów wykonania  

i przygotowawczo-zakończeniowych;

 > Śledzenie statusów zleceń, etapów  

i maszyn;

Moduł Magazyn Moduł Produkcja

 > Wspomaganie kontroli jakości – 

ewidencje pobrań i zwrotów;

 > Wspomaganie utrzymania 

ruchu – zarządzanie przeglądami, 

rejestrowanie czasu usuwania awarii, 

rejestrowanie czynności związanych 

z wykonaniem przeglądu, ewidencja 

wystąpień awarii;

 > Ewidencja dokumentacji technicznej.



Raporty

Nadzorowanie działań

pracowników w systemie.

Zarządzanie parkiem

maszynowym,  

surowcami, wyrobami.

Zarządzanie przeglądami 

maszyn oraz ich serwisem.

Wspomaganie procesów

decyzyjnych przy pomocy

informacji, zebranych przez

system.

Utrzymanie ruchu

Pracownicy

Zasoby

Wysyłka 
i transport

Optymalizacja przedsiębiorstwa Dostępny na każdym urządzeniu

Ewidencja produkcji w oparciu o system SZPON 
ERP umożliwia optymalizowanie zasobów poprzez 
monitorowanie w czasie rzeczywistym danych o: produkcji, 
efektywności pracy maszyn, efektach kontroli jakości, 
partiach, przepływie materiałów, czasach przezbrojeń.

Ewidencja tego, co się dzieje na produkcji może być 
realizowana przy użyciu wielu urządzeń różnego typu, w tym z:

 > tabletami,

 > komputerami PC i laptopami,

 > czytnikami kodów kreskowych,

 > przemysłowymi drukarkami etykiet,

 > telewizorami.

 > Obliczanie kluczowego wskaźnika 

efektywności OEE na podstawie 

zarejestrowanych danych 

produkcyjnych;

 > Obliczanie wskaźników utrzymania 

ruchu (MTBF, MTTF, MTTR);

 > Obliczanie wydajności i brakowości  

na podstawie zarejestrowanych 

danych produkcyjnych;

 > Obliczanie kosztów jakości  

na podstawie danych 

technologicznych i zarejestrowanych 

danych produkcyjnych;

 > Rejestrowanie i modyfikowanie 

bilansów otwarcia zmiany.

Moduł Raporty

 > Ewidencja surowców, półproduktów  

i wyrobów gotowych;

 > Monitorowanie stanów magazynowych 

surowców,  

półproduktów i wyrobów gotowych;

 > Monitorowanie zapotrzebowania  

na surowce i półprodukty;

 > Ewidencja parku maszynowego;

 > Ewidencja peryferii i części 

zamiennych.

Moduł Zasoby

 > Rejestrowanie i zarządzanie kontami 

użytkowników;

 > Zarządzanie poziomami dostępu;

 > Wiązanie konkretnych działań  

w systemie z użytkownikiem;

 > Rejestrowanie, modyfikacja  

i zarządzanie zadaniami.

Moduł Pracownicy



Wizytówka

Katalog ofertowy

Ulotki

100 sztuk 250 sztuk 500 sztuk 1000 sztuk

Standard 33zł 38zł 47zł 80zł

Standard+ 55zł 60zł 68zł 100zł

Multiloft 110zł 210zł 350zł 500zł

Złocone 215zł 260zł 330zł 520zł

100 sztuk 250 sztuk 500 sztuk 1000 sztuk

16 stron
Standard

487zł 800zł 1057zł 1227zł

16 stron
Standard+

511zł 864zł 1115zł 1370zł

48 stron
Standard

1177zł 2122zł 2399zł 3140zł

48 stron
Standard+

1230zł 2175zł 2450zł 3264zł

100 sztuk 250 sztuk 500 sztuk 1000 sztuk

DL
Standard

54zł 69zł 78zł 82zł

A6
Standard

53zł 60zł 74zł 90zł

A5
Standard

68zł 93zł 100zł 117zł

A4
Standard

80zł 150zł 175zł 200zł

Drukujemy wizytówki, które 
robią i pozostawiają dobre 
wrażenie. Mamy duży wybór 
gramatur i zdobień. 

Katalog szyty pozwoli 
efektownie zaprezentować 
i spiąć projekt – zszywkami 
płaskimi lub oczkowymi. 

Ulotki reklamowe drukujemy 
jedno- lub dwustronnie na 
papierze offsetowym (od 
90 do 250 g) lub kredowym 
(mat lub połysk) od 130 do 
350 g.

Parametry techniczne druku w zależności od wybranej opcji:

Wizytówka Standard: papier kreda mat 350g  •  Wizytówka Standard+: papier kreda mat 350g + folia połysk  •  Wizytówka Multiloft: papier Multiloft 

Opaque 810g + 1 z 12 kolorów wypełnienia  •  Wizytówka Złocone: papier kreda mat 350g + folia Soft Touch + złocenie wybranych elementów  •  

Katalog Standard: format: A4 szyty, papier okładki: kreda mat 250g, papier wnętrza: kreda mat 130g  •  Katalog Standard+: format: A4 szyty, papier 

okładki: kreda mat 350g, papier wnętrza: kreda mat 170g, folia SoftTouch i/lub lakier UV wybiórczo;  •  Ulotka Standard: papier kreda połysk 130g

druk
reklamowy

Podane ceny są cenami netto i należy doliczyć do nich podatek VAT.

Aktualne ceny znajdziesz na www.drukujreklame.pl



 > ścianki wystawiennicze,

 >  lady wystawiennicze,

 > flagi reklamowe, 

 > namioty reklamowe,

 >  parawany reklamowe,

 > stoiska promocyjne.

 > litery świetlne,

 > kasetony świetlne ,

 > litery 3D,

 > tablice i szyldy,

 >  potykacze.

Papier firmowy Targi i konferencje

Reklama zewnętrzna

500 arkuszy 1000 arkuszy 2500 arkuszy 5000 arkuszy

120zł 140zł 200zł 280zł

Format A4, gramatura 90g offset, pakowany po 500 arkuszy

Teczka ofertowa

50 sztuk 100 sztuk 200 sztuk 1000 sztuk

240zł 300zł 405zł 1070zł

jednobigowa, gramatura: kreda mat 350g, okładka z folią połysk 

Baner reklamowy

1 sztuka 5 sztuk 10 sztuk

50zł 200zł 325zł

200cm x 100cm, oczkowany, gramatura 510g

1 sztuka 2 sztuki 5 sztuk 10 sztuk

140zł 260zł 640zł 1260zł

Roll-up Standard
85cm x 200cm, gramatura wkładu 440g

5 sztuk 25 sztuk 100 sztuk 1000 sztuk

43zł 90zł 130zł 212zł

Plakat
Format A3, gramatura 150g offset

Do każdego projektu 
graficznego otrzymasz 

10% RABATU
na wydruk!

Skorzystaj z usług naszego

STUDIA 
GRAFICZNEGO

Nasz zespół wykonuje 
materiały firmowe 

i reklamowe od pomysłu  
aż po druk.



bok@pulawski.eu

+48 17 250 29 21

+48 668 836 402

bądźmy  
w kontakcie
let’s be in touch

www.pulawskigroup.pl

Pulawski Group sp. z o.o.
ul. Porąbki 142, 35-317 Rzeszów

NIP: 813 371 61 67


