
 

 



 
 

Wstęp 
Witam serdecznie! Nazywam się Mariusz Krzemiński reklamą zajmuję się od 

2010 roku. Ponieważ wielu moich klientów zadaje mi często te same pytania, 
postanowiłem, że napiszę ten krótki poradnik i podzielę się z Wami swoją wiedzą.  

Jeśli prowadzisz lub masz zamiar prowadzić jakiś biznes i niebawem będziesz stawiał 
pierwsze kroki w budowaniu swojej marki i promowaniu firmy to ten poradnik jest 
właśnie dla Ciebie.  

Nie tylko nowi, początkujący ale też bardziej zaawansowani przedsiębiorcy mogą 
czerpać informację z tego e-booka. Ponieważ to co mi wydaje się oczywiste jako 
człowieka z branży reklamowej to dla przedsiębiorcy już może być czymś nowym i 
nieznanym zwłaszcza, że trendy szybko się zmieniają. Wynika to z czystej specyfiki 
branżowej – nie każdy musi znać się na wszystkim ale musi znać się na tym co dodatnio 
wpłynie na jego przychód, na który wpływa między innymi dobra reklama.   

Może też okazać się, że większość z pojęć czy przemyśleń opisanych w tym poradniku 
już wiedziałeś/aś. Większość klientów agencji reklamowej nie zna podstawowych 
pojęć w reklamie i często daje się naciągnąć na coś czego wcale nie potrzebuje lub na 
coś czego w danym momencie nie potrzebuje. Najczęściej zamówienia reklam dla 
danej firmy dokonuje szef. W większych firmach zostaje oddelegowany do tego 
pracownik, który ma dbać o wizerunek i zamawianie materiałów reklamowych. W 
każdym z tych dwóch przypadków w 90%-tach osoba, która pierwszy raz chce zamówić 
reklamę nie zna się na tym. Oczywiście pozostałe 10% przypadków to osoby, które już 
miały do czynienia z agencjami reklamowymi lub były w w tym kierunku kształcone.  

W agencji reklamowej wielokrotnie spotykałem się z klientami, którzy nie wiedzieli tak 
do końca po co tam właściwie przyszli i co tak naprawdę agencje reklamowe oferują. 
Moja wiedza nie pochodzi z książek czy zajęć na uczelni, jest to wiedza praktyczna, 
która na pewno się przyda każdemu kto chce by jego firma posiadała unikalny, 
niepowtarzalny ale przede wszystkim pozytywny wizerunek. Poruszam również 
tematy dzięki którym przygotujesz się na próbę naciągnięcia na niepotrzebne koszty. 
Nie daj się wkręcić i przeczytaj mój e-book! 

 

 

 



„Reklama... z czym to się je?” 
Na pewno na wstępie muszę zauważyć, że nie wszystkie firmy reklamowe 

świadczą takie same usługi i często ta sama usługa w dwóch różnych agencjach będzie 
wyglądała nieco inaczej. Wynika to z wewnętrznych procesów produkcji i specyfiki 
oraz jakości personelu wewnątrz takiej firmy. 

 

Jak należy się przygotować do promocji swojej firmy lub działalności? 

Wbrew pozorom nie powinieneś od razu zaczynać od wyrabiania wizytówek ponieważ 
na starcie powinieneś zadbać o swój branding. W obecnych czasach w dobie 
zwiększonego dostępu do wielu różnych firm świadczących te same usługi potrzebny 
jest unikalny wizerunek.  

Twoja marka musi wybijać się z tłumu tych wszystkich podobnych do siebie firm. 
Zadbaj o unikalny branding! Większość początkujących firm zamawia najpierw 
wizytówki nie zdając sobie sprawy, że tak jak dom zaczyna się od fundamentu a nie od 
dachu tak reklamę zaczyna się od zaplanowania brandingu. 



Branding - co to takiego? 
Budowanie świadomości marki (ang. Branding) 

Branding jest to nic innego jak indywidualna szata graficzna czyli kolorystyka, 
odpowiedni rodzaj czcionki, logotyp, elementy graficzne i ich układ. Jest to 
zaplanowanie własnego wizerunku. Do brandingu zaliczamy również nazwę oraz hasła 
reklamowe. Ściślej: jest to technika marketingowa polegająca na kreowaniu i 
utrwalaniu w umysłach konsumentów faktu istnienia oraz pozytywnego wizerunku 
konkretnej marki.  

Twój branding na wszystkich materiałach 
reklamowych powinien być spójny by odbiorcy 
widząc Twoją reklamę w jednym miejscu np. na 
ulotce kojarzyli ją z inną Twoją reklamą w drugim 
miejscu np. na Bilbordzie czy aucie firmowym. 
Zwiększysz szansę na to, że klient Cię zapamięta. 
Jeśli na jednej z reklam zastosujesz całkiem inną 
szatę graficzną może okazać się że Twoi odbiorcy 
będą postrzegać Cię jako dwie odrębne firmy a 
to nie jest pożądanym efektem. 

 

Dlaczego warto zacząć od brandingu?  

Ponieważ z doświadczenia wiem, że będzie on się ciągnął za Twoją firmą przez 
pierwszych kilka lat  lub dłużej. Warto więc zrobić to dobrze ponieważ od tego zależy 
to jak postrzegana będzie Twoja firma.  

W kolejnych latach możesz go nieco zmodyfikować lub odświeżyć. Szata graficzna z 
czasem ewoluuje lecz cały czas powinna trzymać się podobnego stylu lub nawiązywać 
do poprzedniej wersji.  

 

 

 



 

Logotyp 
Zleć projekt graficzny logotypu. Jest on niezbędny by Twoja marka była 

rozpoznawalna. Wyobraź sobie reklamę z napisem PRODUCENT OPAKOWAŃ „EKO 
OPAKOWANIA” a teraz wyobraź sobie to samo 

ale ze znakiem graficznym kojarzącym się z 
naturą oraz z pudełkiem. Od razu go 
zapamiętasz, w Twoim umyśle utworzy się 
graficzna „kotwica”.  Początkowo nikt nie zdaje 
sobie sprawy z tego faktu, aż do momentu kiedy 
zobaczy dany znak graficzny kilka lub 
kilkadziesiąt razy. Wtedy umysł uznaje, że dany 
znak jest istotny i trzeba go mocniej zapamiętać. 
Ten znak graficzny oglądany wiele razy zostanie 
już w głowie na długo. Zawsze już gdy tylko go zobaczysz będzie on przypominał Ci o 
reklamie, którą widziałeś i o tym, że firma zajmuje się właśnie ekologicznymi 
opakowaniami. Tak właśnie działa logotyp. Ludzki mózg łatwiej i na dłużej 
zapamiętuje obrazy niż tekst, dzięki temu możesz wywoływać określone emocje u 
odbiorcy. 

Jak wygląda procedura tworzenia logotypu? 

Grafik wykona logotyp i wyśle Ci go na maila do 
akceptacji. Ważne jest to żeby logotyp był 
przygotowany przez profesjonalistę. Jeśli chcesz 
zamówić logotyp, pamiętaj by zaznaczyć w umowie 
by logo było wektorowe. Źle przygotowane logo np. 
w wersji tylko JPG nie nadaje się do 
profesjonalnego użytkowania ponieważ drukarnie i 

profesjonalne firmy wymagają byś dostarczył logo wektorowe. Dlaczego jest to tak 
ważne by na początku otrzymać taki profesjonalny plik? Ponieważ np. za 
przygotowanie do wycięcia ploterem zapłacisz dodatkowe pieniądze za każdym. To 
samo tyczy się nanoszenia Twojego logotypu przy pomocy innych technik takich jak 



frezowanie, haftowanie czy wypalanie laserem.  

Mając prawidłowo wykonane logo w dłuższej perspektywie czasu oszczędzisz 
pieniądze ponieważ często spotykałem się z sytuacjami kiedy nawet firmy z dużym 
stażem na rynku i często się reklamują nie miały dobrze wykonanego logo. Jeśli przez 
ten czas korzystały z kilku firm reklamowych to każda firma musiała odwzorować ich 
logo na potrzeby danej techniki przez co naliczały za każdym razem dodatkowy koszt. 
Najlepiej zapłacić raz i dostać logo nadające się do wszystkiego. Wystarczy, że logo 
będzie wykonane w wektorach (dokładnie krzywych Beziera). Taki plik posiada 
rozszerzenie CDR, EPS lub PDF ale najlepiej byś dostał je wszystkie w pakiecie w cenie 
wykonania logotypu. Uwaga! Otrzymanie pliku PDF nie oznacza w 100%, że Twoje logo 
jest wektorowe. Osoba, która się nie zna lub pójdzie na łatwiznę może do pliku CDR, 
EPS lub PDF wkleić zwykły obrazek JPG i nadal nie będzie to wektor pomimo 
odpowiedniego rozszerzenia pliku. 

Dlaczego logo musi być wektorowe? 

Posiadając logo w wektorze można je powiększać do dowolnych rozmiarów 
zachowując wysoką jakość i ostrość obrazu. Plik JPG i inne bitmapy po powiększeniu 
będą rozmyte lub będą miały brzydkie kwadratowe piksele. Czasami klienci w 
logotypie chcą umieścić zdjęcie. Stanowczo to odradzam, logotyp jest to kompozycja 
kształtu oraz tekstu. Logo musi być proste i łatwe do zapamiętania oraz używania nie 
tylko w formie drukowanej ale w każdej innej. Większość maszyn pracuje na ścieżce 
wektorowej przez co możliwe jest maszynowe wycinanie oraz wiele innych 
technicznych czynności. 

 

Księga znaku... konieczność czy przesada? 
Bardzo dobrą i profesjonalną praktyką jest oferowanie przez firmy reklamowe 

do każdego logotypu również produktu zwanego księgą znaku. Księga może być 
uproszczona lub w formie rozszerzonej. Księga znaku jest to zazwyczaj plik PDF, rzadziej 
dokument drukowany. Bardziej sensowny zawsze będzie plik PDF z uwagi na to, że jest 
to plik elektroniczny i można go wysłać do partnera biznesowego np. za pomocą 
poczty e-mail. Księga w wersji papierowej przyda się by wygodnie ją przeglądać na 
kolanach ale będzie ona przydatna bardzo rzadko. Często będziesz wysyłał księgę 



znaku wraz ze swoim logotypem po to by firma reklamowa czy partner biznesowy 

wiedział jak ma umieszczać Twoje logo pomiędzy innymi logotypami. Sprawdza się to 
wówczas gdy Twoja firma jest jednym ze sponsorów danego wydarzenia. 
Zdecydowanie bardziej profesjonalne jest posiadanie księgi znaku jeśli Twoja marka 
ma być poważnie odbierana przez innych. Na swojej stronie internetowej możesz 
umieścić do niej link w zakładce dla mediów.  

Mam logotyp i co dalej. 

Od razu po logotypie zamów projekt wizytówki, które możesz rozdawać podczas 
rozmów biznesowych.  Zamów również projekt brandingu firmy czyli wygląd 
podstawowych materiałów reklamowych takich jak papier firmowy, jakiś gadżet z 
nadrukiem, teczka ofertowa, banner reklamowy czy reklama na aucie firmowym. 
Mając tak stworzony podstawowy branding  jesteś w stanie ocenić czy Twoje nowe 
logo będzie dobrze wyglądało nie tylko na wizytówce ale także na wielu innych 
materiałach. Dobrze jest zdać się na wiedzę firmy reklamowej lecz najlepiej polegać 
na swojej własnej wiedzy. Pamiętaj jednak, że to co podoba się Tobie, zazwyczaj nie 
zawsze będzie podobać się większości ludzi. Musisz znaleźć złoty środek. Najlepiej 
gdy grafik zastosuje odpowiednie techniki lecz nie każdy grafik je zna. Graficy często 
potrafią tylko obsługiwać program i znają podstawy kompozycji. Projektowaniem 
żądzą określone reguły, odpowiednia wielkość elementów i ich rozmieszczenie oraz 
kolorystyka. Dobrze zaprojektowane logo jest estetyczne wizualnie przez co jest 
pozytywnie odbierane przez potencjalnych klientów. Nie przesadzaj z sugestiami 
zmian jeśli widzisz, że grafik zaproponował coś na prawdę ładnego. Musisz wiedzieć, 
że spędził on nad projektem długi czas i pewnie już kombinował na różne sposoby jak 
ładniej i estetyczniej przedstawić Twoje logo. Jedną niepotrzebną zmianą zepsujesz 
cały efekt a często zmiana nie będzie miała pozytywnego wpływu na końcowy wygląd. 
Dobrą praktyką jest to by zwracać uwagę na szczegóły – jeśli logo pozyada czcionkę o 
zaokrąglonych rogach to dobrze by reszta logotypu buła obła. Jeśli logotyp ma napisy 
ostre to dobrze jest by znak graficzny w całości był w tendencji ostrych krawędzi. 
Kolorystyka logotypu powinna być przyjemna dla oka – nie jaskrawa ale też nie moze 
być mdła. Najlepiej wzorować się na kolorystyce rozpoznawalnych marek ponieważ ich 
piarowcy wiedzą jakie kolory odnoszą sukcesy w reklamie i jakie będą pozytywnie 
odebrane. 

Mając stworzone logo i podstawowy branding możesz zamówić wydruk. 



Wydruki - dziwne pojęcia podczas zamawiania 
Co to jest nakład? 

Jeśli znasz odpowiedź na to pytanie to gratuluje, 
znalazłeś się w gronie nielicznych. A tak na serio to nowi 
klienci przeważnie nie znają tego pojęcia a na pewno 

zostaną zapytani właśnie o nakład. Jest to nic innego jak 
ilość sztuk danego wzoru do wydrukowania np. Tysiąc 
wizytówek. Uwaga tysiąc wizytówek jednego wzoru to 
jeden nakład, natomiast tysiąc wizytówek dwóch różnych 
wzorów po pięćset sztuk to już dwa różne nakłady. Na 99% zapłacisz więcej za dwa 
nakłady po pięćset sztuk niż jeden nakład tysiąc sztuk. Ta zasada tyczy się każdego 
wydruku offsetowego. 

Co to jest offset i cyfra? 

Są to potoczne określenia druku offsetowego – wysokonakładowego, oraz druku 
cyfrowego – niskonakładowego. Na pewno spotkasz się z tym pojęciem podczas 
zamawiania plakatów, ulotek i różnego rodzaju poligrafii. Offset jest to technika druku, 
która jest stosunkowo tania w przeliczeniu na jeden egzemplarz. Jego ograniczeniem 
jest to, że obowiązują wyższe nakłady i tylko jeden wzór na jeden nakład. Zasadniczo 
maksymalnym formatem do uzyskania przy takiej technice jest B1 (98x68cm).  Czas 
realizacji wacha się od 2 do kilku a czasem kilkunastu dni. Przeciwieństwem druku 
offsetowego jest np. szybki wydruk cyfrowy (potocznie cyfra), który czasem można 
otrzymać od ręki lub dnia następnego. Ten rodzaj druku jest droższy w przeliczeniu na 
sztukę wydruku. Przeważnie maksymalny obszar zadruku na takiej maszynie to format 
A3 (42x29,7cm) lub A3+. Zaletą druku cyfrowego jest to, że można w tej samej cenie 
wydrukować kilka różnych wzorów. Jakość druku cyfrowego i offsetu nie różni się i 
zasadniczo zależy to tylko od klasy maszyny na jakiej został wydrukowany. Proponuję 
wydruk offsetowy zawsze ponieważ jakościowo będzie lepszy, większość prac odbywa 
się całkowicie maszynowo. Przy cyfrze praca jest ręczna i często materiały są nierówno 
docięte lub delikatnie postrzępione. Wynika to z tego, że efekt zależy od precyzji 
człowieka, który czasem może być przemęczony czy zamyślony, by unikać wad 
produkcyjnych wybieraj offset. 



 

Poniżej prezentowany jest stosunek wielkości maszyny potocznie zwanej „cyfra” do 
maszyny na której wydruk otrzymamy w technice offsetowej. Proporcie widać gołym 
okiem. Maszyny offsetowe w niektórych przypadkach nawet kilkadziesiąt do kilkuset 
razy większe i mają większe możliwości od zwykłej „cyfry”. 

Nie będę zagłębiał się w parametry techniczne ale same gabaryty mówią, że offset to 
na prawdę ferrari w świecie drukarek. Jeśli idziemy w tym kierunku to maszynę 
cyfrową można porównać do małego fiata  

 

Jaka forma reklamy jest najlepsza na start? 
Pomijając aspekty graficzne takie jak logo czy branding, które powinieneś mieć 

na start. W następnej kolejności zamów wizytówki. Chyba nie muszę tłumaczyć 
dlaczego. Musisz przecież przekazywać swój kontakt partnerom biznesowym i 
klientom zależnie od branży. Twoi znajomi również posiadając Twoją wizytówkę i 
wiedząc czym się zajmujesz będą w stanie przekazać ją dalej. Za standard 2018 roku 
uznaje się wizytówki dwustronne, powlekane folią mat lub błysk. Optymalny nakład 
to 1000 sztuk z wydruku offsetowego. Dostaniesz je gotowe w kilka dni. 

Musisz też wiedzieć, że najlepsza forma reklamy na start różni się w zależności od 
branży. W jednej sprawdzą się jedne materiały a w innej już nie. Jeśli masz lokal 
usługowy to polecam zadbać o odpowiednie oznakowanie widoczne z ulicy. 



 Jeśli nie masz lokalu ale świadczysz usługi fizyczne zadbaj o odzież firmową z własnym 

logo oraz oznakuj auto firmowe. Jeśli świadczysz usługi zdalne zadbaj o stronę 
internetową w pierwszej kolejności po brandingu. Jeśli masz np. Komis samochodowy 
możesz sprawić by był on bardziej widoczny zamawiając banery na ogrodzenie, flagi 
pionowe lub płyty z logo komisu na słupki ogrodzeniowe. Możesz też zrobić ramki na 
rejestrację ze swoją reklamą. Możliwości jest cała masa. 

Kolejną godną polecenia formą reklamy jest baner reklamowy. Jest to reklama w 
formie wiotkiego podobnego do plandeki materiału z nadrukiem z oczkami dookoła. 
Zaletą banera jest łatwy i szybki montaż zaciskami przemysłowymi np. do ogrodzeń. 
Baner sprawdza się jeśli chcesz reklamować się lokalnie ale w innym miejscu niż 
lokalizacja Twojej firmy. Wybieraj ruchliwe miejsca niedaleko Twojego lokalu i nakieruj 
swoich klientów. 

Jeśli chcesz oznakować lokal najlepiej sprawdzi się szyld. Szyld jest to sztywna płyta 
zazwyczaj z tworzywa PCV o różnych dostępnych grubościach. Na płytę naklejona jest 
folia z nadrukiem zazwyczaj zabezpieczona laminatem by wydruk szybko nie 
wypłowiał. Dla bardziej wymagających szyld może być wykonany z dibondu. Są to dwie 
warstwy aluminium z tworzywem pomiędzy nimi. Aluminium jest malowane 
proszkowo. Na płytę również naklejona jest grafika. Dibond jest lepszy ponieważ nie 
wygina się i nie faluje z czasem. Nie żółknie też tak jak ma to miejsce z szyldem z PCV. 
Dibond często nie jest droższy niż gruba płyta PCV. 

Nadszedł czas na wysoką półkę. Świecący kaseton reklamowy lub świecące litery 3D. 
Taki kaseton wygląda bardzo ładnie i widać go w nocy. Jest to droższa forma reklamy. 
Nie każda firma dobrze wykonuje takie kasetony ponieważ często dobór oświetlenia i 
jakość efektu świecenia pozostawia wiele do życzenia. Światło powinno się składać z 
dedykowanych modułów led natomiast czoło w zależności od rodzaju kasetonu 
powinno być tak dobrane by grafika miała żywe kolory. Jeśli grafika jest drukowana a 
potem podświetlona to nie powinno się używać zwykłej folii lecz specjalnej ponieważ 
przy zwykłej folii kolory wydają się wypłowiałe. Taki kaseton powinien być wyposażony 
w czujnik zmierzchu w celu oszczędności prądu. 

Twój lokal posiada także witryny. W zależności od tego jaką branżę reprezentuje Twoja 
firma możesz ale nie musisz zlecić reklamę na szybach. Jeśli zdecydujesz się na 
oklejenie witryn zostanie Ci zaproponowane dwa rodzaje folii z nadrukiem.  



Druk na folii. Rozróżniamy folię pełną czyli zwykłą nieprzepuszczającą światła 

słonecznego oraz folię dziurkowaną one way vision umożliwiająca obserwowanie tego 
co dzieje się na zewnątrz przy zachowaniu reklamy od zewnątrz. Dla niektórych branż 
np. Medycznej często proponowana jest folia szroniona czyli oklejenie folią imitującą 
szron na szybie przez którą wpada część światła ale nie widać wyraźnie co znajduje się 
w środku. 

Ważną rzeczą są godziny otwarcia na drzwiach wejściowych do lokalu. Profesjonalnie 
wygląda gdy nad godzinami jest małe logo Twojej firmy, jest to mały ale bardzo 
efektowny szczegół. Zazwyczaj godzinami otwarcia będzie naklejka z folii 
wydrukowana i najlepiej wycięta maszynowo w jakimś estetycznym kształcie. Często 
są to same białe literki z ramką dookoła wycinane (plotowane) maszynowo. 

Co to jest wycinka? 

Wycinka jest to folia pełna jednokolorowa, wycinana przy pomocy plotera tnącego. W 
rezultacie otrzymuje się w ten sposób napisy lub kształty w postaci naklejki 
jednokolorowej. Można łączyć kilka kolorów ale jest to już bardziej czasochłonne. 
Wycięte napisy obierane są z tła a następnie powlekane transferem w celu 
przeniesienia ich z podłoża naklejki w dowolne miejsce. 

 

Reklama w Internecie 
Bardzo ważną rzeczą i dość złożoną jest reklama w sieci. Niezależnie od tego jaką 

działalność prowadzisz, reklama w internecie to konieczność. Wielu Twoich 
potencjalnych klientów codziennie szuka produktów i usług w sieci. Bardzo ważna jest 

tam Twoja obecność. 

Strona internetowa i adresy e-mail 

Absolutnym standardem jest posiadanie własnego adresu oraz atrakcyjnej, ciekawej 
strony internetowej. Na taką stronę składa się Twój adres czyli domena np. 
www.kwiaty.pl (dowolna nazwa) oraz serwer czyli maszyna fizyczna która spełnia 
wymagania pozwalające na instalację strony. Serwer cały czas pracuje, jeśli jest 
wyłączony wtedy strona nie działa. Opłata za serwer lub inna nazwa za hosting to 
roczny abonament. Najlepiej jest zlecić firmie reklamowej stworzenie strony 



kompleksowo tzn. Firma ta wykupi dla nas domenę i załatwi serwer dobierze 

odpowiednie rozwiązania by zbudować stronę a na koniec wystawi jeden rachunek. 
Ważne jest by domena była zakupiona bezpośrednio na Twoją firmę, często firmy 
rejestrują domeny na siebie zamiast na klienta. To sprawia że klient nie ma do domeny 
żadnych praw, takie zachowanie osobiście traktuję jako nieetyczne zachowanie lub 
nawet oszustwo ponieważ klient często za adres internetowy płaci podwójny 
abonament. Domena wykupiona jest od operatora i kosztuje około 100zł rocznie 
natomiast nieuczciwy wykonawca wykupi domenę na siebie i udaje że pilnuje tego by 
domena była płacona w terminie. W rszultacie dolicza kolejne 100zł czyli klient za 
samą domenę musi zapłacić 200zł rocznie wykonawcy (nie mylić z hostingiem, który 
jest osobną usługą). Najlepiej jest mieć wykupioną domenę na swoją firmę i 
otrzymywać fakturę bezpośrednio od operatora. 

 

 

 

 

Dlaczego powinieneś mieć stronę inrernetową? 
Prowadzisz biznes i codziennie dzwonią do Ciebie klienci zadający te same 

pytania? Męczy Cię ciągłe odpowiadanie i zdajesz sobie sprawę, że zajmuje Ci to zbyt 
wiele czasu? Rozwiązaniem jest własna strona internetowa. Możesz na niej 
opublikować treści, zdjęcia a nawet filmy. Możesz przekazać w przyjemny sposób 
swoją ofertę i odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania. Twoja oferta na stronie 
dostępna jest o każdej godzinie i w każdym miejscu na świecie. Możesz przedstawić ją 



w wielu językach oraz stworzyć wersję dla ludzi mających problem ze wzrokiem. Twój 

klient czyta to co chcesz a na koniec może napisać wiadomość e-mail bezpośrednio ze 
strony lub zadzwonić na podany na stronie numer telefonu. Klient ma mnóstwo czasu 
na zapoznanie się z Twoją ofertą oraz ma możliwość polecenia Twojej strony innym 
osobom. Strona internetowa to Twój „wierny pracownik” pracuje ona bez przerwy i 
spełnia zawsze taką funkcję do jakiej została stworzona a Twoim zadaniem jest tylko 
kierowanie ruchu na podany przez Ciebie adres. Możesz to uzyskać poprzez 
pozycjonowanie lub wysłanie do klienta adresu www. 

Powinieneś mieć własną stronę internetową oraz pocztę e-mail. Załóżmy, że firma 
nazywa się „kwiaty”. W takim przypadku Twój adres najlepiej by był taki: 
biuro@kwiaty.pl zamiast np. zdzislaw1985@onet.poczta.pl . Sam oceń który adres jest 
bardziej profesjonalny i budzący zaufanie. 

 

Jaka powinna być strona internetowa? 
Oczywiście ten temat jest bardzo obszerny ale ja postaram się skupić na tych 

najważniejszych i fundamentalnych cechach dobrej strony. 

 

1. Szybkość wczytywania musi być jak najwyższa. Twój klient nie będzie 
zachwycony jeśli strona będzie się wolno ładowała a przypadkowy użytkownik 
w tej sytuacji szybko zrezygnuje z pobytu na niej. Zadbaj o szybkość wczytywania 
poprzez dobór odpowiedniego oprogramowania ponieważ od tego zależy Twój 
sukces w sieci. Szybkość wczytywania możesz zwiększyć też poprzez 
zamieszczanie zdjęć które zajmują jak najmniej pamięci. 

2. Dobór systemu CMS odpowiedniego do swoich potrzeb. Dobrze jest mieć 
możliwość zmiany treści i zdjęć na stronie. Oczywiście jeśli strona nie będzie 
aktualizowana lub aktualizowana bardzo rzadko wtedy nie potrzebujesz 
systemu CMS ponieważ możesz zlecić np. Zmianę adresu czy numeru telefonu 
jakiemuś informatykowi. Niewątpliwie jednak system zarządzania treścią 
bardzo się przydaje. Większość firm chwali takie systemy jak Wordpress i Joomla 
ale nie polecam ich do małej firmowej strony wizytówki która standardowo ma 
do pięciu podstron ponieważ taki system obciąży stronę. Wordpress jest łatwy i 



szybko można zbudować stronę lecz utrzymanie jej jest trudniejsze ponieważ 

taka strona wymaga aktualizacji systemu by nie przestała działać. Do małych 
stron najlepsze są lekkie i szybkie systemy. Firma webdeveloperska która nie ma 
swojego systemu CMS to moim zdaniem pomyłka. Wordpress sprawdza się 
wszędzie tam gdzie strona wymaga rozbudowy i dodawania ciągle nowych 
funkcji natomiast użytkownik po drugiej stronie ekranu może być przytłoczony 
wolnym działaniem. Jeśli na swojej stronie masz tylko adres ofertę i zdjęcia z 
tekstami, polecam by nie zaprzęgać do niej wielkiego „kombajnu” jakim jest 
Wordpress czy Joomla. Zastosuj system lekki, szybki, pozbawiony setek funkcji z 
których i tak nigdy nie skorzystasz. Ja swoim klientom najczęściej proponuję 
autorski system Megato CMS, firmy MEGATO.NET Mariusz Krzemiński. 

3. Responsywność RWD czyli dopasowanie się strony do różnych urządzeń. Czy 
wiesz że coraz większy udział w interneowym rynku mają smartfony? To już 
ponad 50% a czasem nawet 70% wszystkich odwiedzin. Musisz za wszelką cenę 
zadbać o to by Twoja strona była zgodna z technologią RWD. Wyobraź sobie 
dwie firmy oferujące podobne usługi ale jedna firma ma stronę z RWD a druga 
już nie. Naturalnie użytkownicy smartfonów będą omijali stronę tej drugiej 
firmy, nie przeczytają oferty pomimo tego że produkty czy usługi może nawet 
ma lepsze niż pierwsza firma. Strona z technologią RWD zdobędzie tę ogromną 
część ruchu i zdobędzie nowych klientów. 

4. Pozycjonowanie – oczywiście nawet najlepsza strona bez pozycjonowania może 
być niezauważona. Jeśli uznasz, że Twoja strona jest już skończona i gotowa do 
pokazania jej światu to rozpocznij jej promocję w wyszukiwarce. Najlepszym 
rodzajem takiej promocji jest pozycjonowanie. Wybierz kilka-kilkanaście słów 
kluczowych po wpisaniu których chciałbyś by Twoi klienci mogli cię znaleźć w 
wyszukiwarce. Bez pozycjonowania strona będzie odwiedzana tylko po 
wpisaniu bezpośrednio adresu do wyszukiwarki. Często strona z czasem 
pozycjonuje się sama ale tylko na słowa związane z nazwą firmy. 

5. Ważny jest też odpowiedni wygląd strony. Musi budzić pozytywne emocje, 
poszczególne elementy muszą być odpowiednio rozmieszczone by były 
widoczne i zachęcały do działania. Dobrze jest zastosować prawidłowo zasady 
User Experience. Tym wszystkim zajmie się za Ciebie dobry projektant. 

 



 

Reklama AdWords 
Posiadając własną stronę internetową będzie Ci zależało na tym by była często 

odwiedzana. Najlepszym narzędziem by to osiągnąć w szybkim tempie jest reklama w 
Google AdWords. Jest to płatna emisja Twojej krótkiej reklamy tekstowej w 

wyszukiwarce google na samym szczycie jej wyników. Możesz utworzyć taką kampanię 
sam bądź zlecić to firmie reklamowej. Płacisz za realne kliknięcie w link odsyłający do 
Twojej strony z ofertą. Masz dużą szansę że klient jest zainteresowany ponieważ 
reklama jest wyświetlana precyzyjnie określonej grupie osób. 

Masz już swój unikalny branding, posiadasz wydrukowane wizytówki oraz Twoja 
strona internetowa jest już gotowa? To oznacza, że dział reklamy w Twojej firmie zaczął 
kiełkować i niedługo przyniesie wymierne korzyści. 

 

Jakie korzyści mam z tego że reklamuję swoją 
firmę?   

Korzyści z reklamy są bardzo duże. Przede wszystkim utrwalasz tym swój 
wizerunek na rynku lokalnym np. Na banerach czy ulotkach oraz na rynku globalnym 
np. W internecie. 

Każdy przedsiębiorca chciałby aby jego produkt czy usługa sprzedawały się same. 
Prawda jest jednak taka, że aby ktoś od Ciebie coś kupił musi najpierw się dowiedzieć, 
że Ty to właśnie oferujesz. Dodatkowo klient musi być przekonany, że Twój produkt 
jest lepszy niż produkt konkurencji. Lepszy nie koniecznie technicznie, może również 
być lepszy tym właśnie że będzie bardziej dostępny np. poprzez odpowiednią reklamę, 
która daje wskazówki Twoim klientom. Użycie odpowiedniego hasła reklamowego 
oraz motywu, który będzie się na każdym kroku pojawiał sprawi, że klienci będą 
postrzegali Twoją markę jako rozpoznawalną i godną uwagi. Z psychologicznego 
punktu widzenia im więcej i częściej widzimy czy słyszymy daną rzecz to tym bardziej 
ona się nam zaczyna podświadomie podobać. Tak właśnie między inymi działa 
reklama. 



Słowo końcowe 
Oczywiście ten poradnik mógłby być obszerniejszy, niemniej ma on na celu 
przybliżenie Ci idei, która tkwi w reklamowaniu swojej marki oraz w pozytywnym jej 
wizerunku. Dzięki e-bookowi dowiedziałaś/eś się również podstaw z dziedziny reklamy 
bez których oczywiście możesz się obyć zatrudniając odpowiednią osobę z 
odpowiednim wykształceniem. Jednak nie zaszkodzi zgłębić również samodzielnie 
cząść wiedzy by najprościej w świecie nie dać się nabić w butelkę. Dziękuję za 
poświęcony czas na czytaniu tego poradnika.  

 

Pozdrawiam i życzę samych sukcesów w przygodach związanych z reklamowaniem 
swojej marki! 

Inż. Mariusz Krzemiński, właściciel firmy MEGATO.NET | Agencja Reklamowa  

odwiedź nas na: www.megato.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakiekolwiek rozpowszechnianie czy kopiowanie bez zgody autora jest zabronione. Prawa do tego tekstu 
zarówno autorskie jak i majątkowe należą do firmy MEGATO.NET Mariusz Krzemiński. 



 

 
 
 


