
KATALOG 

USŁUG
2020



2 KATALOG USŁUG 2020 O NAS 3

Celem, który przyświecał od początku istnienia firmy było 
zbudowanie przedsiębiorstwa, które na bazie rozległych  
doświadczeń w dziedzinie projektowania, wykonawstwa reklam 
wizualnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz druku 
wielkoformatowego, będzie w stanie zapewnić pełną  
i satysfakcjonującą realizację projektów. Nasze usługi  
adresowane są zarówno do klientów korporacyjnych jak 
i mniejszych podmiotów tj. sklepy, biura, apteki, pralnie 
 oraz klientów indywidualnych.

Naszymi niewątpliwymi atutami są: kompetentni pracownicy, 
szerokie spektrum usług, terminowość oraz wysoka jakość 
wykonywanych prac. Potwierdzają to licznie zrealizowane 
projekty jak również stałe umowy w zakresie współpracy,  
w wielu przypadkach realizowane nieprzerwanie od kilku lat.

Nasze realizacje reklamy zewnętrznej i wewnętrznej cechują 
 się nowoczesnym wzornictwem i możliwością zastosowania 
różnorodnych technik wykonania. Zaletą naszych 
produktów, poza efektownym wyglądem jest 
ich trwałość, przez zastosowanie 
materiałów o wysokiej jakości.
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OKLEJANIE SAMOCHODU
Oklejenie samochodu to skuteczny i niedrogi sposób na zmianę jego 

wyglądu. Zmiana koloru? Zabezpieczenie lakieru folią ochronną? 

Przyciemnienie szyb? A może przekształcenie auta w mobilny nośnik 

reklamy? Wybór należy do Ciebie.

Pamiętaj, że oklejenie samochodu jest jedną  z najskuteczniejszych  

i najtańszych form dotarcia do potencjalnych klientów. Spraw, aby flota 

pojazdów reklamowała Twój biznes wraz z przemierzanymi kilometrami, 

stojąc w korku lub na parkingu. My zadbamy o to, by reklama 

 służyła przez długi czas oraz przyciągała wzrok. 

JAK JADĄC DO 1 KLIENTA
DOTRZEĆ DO WIELU ?

Przez ostatnie kilka lat z pasją zrealizowaliśmy ponad 520  
projektów. Poza liderami w swoich branżach z naszych usług  
korzystały także małe podmioty. Mijając obrandowane auto, 
jest duża szansa, że to właśnie nasz projekt przykuł Twój wzrok.
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KASETONY I SZYLDY REKLAMOWE.  
ZACZNIJMY OD POCZĄTKU.
Kasetony i szyldy stanowią podstawowy, a zarazem skuteczny sposób oznaczenia firmy. Odpowiednio 

dobrane kolory i materiały sprawią, że odbiorcy nie przejdą obok Ciebie obojętnie. Oświetlenie szyldu 

za pomocą halogenu lub kasetonu poprzez montaż taśmy led wewnątrz sprawią, że nocą Twoja firma 

rozbłyśnie. Jakość przede wszystkim! Dlatego zazwyczaj wykorzystujemy materiały droższe, o lepszych 

parametrach wytrzymałości i dłuższej gwarancji, a każdy projekt zanim opuści fabrykę jest weryfikowany 

przez Testera jakości. Dzięki temu nasze banery i szyldy zamontowane kilka lat temu nadal służą właścicielom. 
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UWOLNIJ SWOJĄ KREATYWNOŚĆ.
STWÓRZ SWOJE  WNĘTRZE NA NOWO.

Zamykając oczy wyobrażam sobie...

piaszczystą plażę... panoramę metropolii... płynącą 

rzekę... bukiet trójwymiarowych kwiatów.. pięciolinię  

z subtelnymi nutami... kosmos.

Tylko od Ciebie zależy w jaki sposób wyrazisz swoje 

ja i zaprezentujesz swoją osobowość. Umiejętnie 

wkomponowana fototapeta potrafi odmienić każde 

pomieszczenie o 180 stopni nadając mu nowy wymiar.

Cokolwiek sobie wymarzysz - zrealizujemy to zgodnie 

z Twoją wizją. Dbając o to, by każdy pixel był na swoim 

miejscu!
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JEŚLI PAPIER ZNIESIE WSZYSTKO...
TO MY TO WSZYSTKO WYKONAMY!

Jesteśmy zdania, że sprawny dział marketingowy jest  

w stanie zaprojektować nieszablonowe projekty. Od 

lampy w kształcie lotosu, przez półkę z trójwymiarową 

grafiką, aż po lodówki odtwarzające „Szum górskiego 

strumyka” po otwarciu drzwi i efekt wodospadu po ich 

zamknięciu. 

Jesteśmy również zdania, że sprawny dział techniczny 

producenta reklamy jest w stanie przenieść to wszystko 

z papieru do rzeczywistości.

Jeśli podzielasz nasze przemyślenia 
to dobry moment, abyśmy wspólnie 
stworzyli coś niezwykłego. Projekt, 
który pokochają miliony osób
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BIZNES TO PRZYGODA,
REKLAMA TO NARZĘDZIE,

NIEWAŻNA POGODA, 
BANER POWIESIMY WSZĘDZIE.

.. i o każdej porze.
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Pomysłów na chwytliwe hasło, przyciągającą grafikę lub zachęcającą promocję jest mnóstwo.  Firm, które 

nieprzerwanie od siedmiu lat spełniają oczekiwania swoich stałych klientów już mniej. Znacznie mniej.

W Profesmedia wierzymy, że współpraca to znacznie więcej niż produkcja materiałów i wystawienie 

faktury. Dla nas termin ten oznacza nieustanne rozwijanie naszej ofery. Rozpoznawanie tworzących się 

trendów. Ale to także - a nawet przede wszystkim - zrozumienie drugiej strony oraz zaproponowanie  

najodpowiedniejszego rozwiązania. Z doświadczenia wiemy, że nie zawsze najprostszego.Tylko w ten sposób 

możemy tworzyć inspirujące produkty. Tylko w ten sposób możemy zaoferować więce.

Tak samo w przypadku najpopularniejszego nośnika reklamy - baneru - możemy wspólnie stworzyć 

produkt wzbudzający określone emocje. W zależności od branży porządany efekt docelowy będzie inny. 

A tworzy się go za pomocą odpowiednich barw, czcionki, grafiki jak również wielkości poszczególnych 

elementów.  Tak jak w przypadku pozostałych produktów - my zajmiemy się wszelkimi kwestiami 

technicznymi - Tobie pozostawiamy część związaną z emocjami, które u odbiorcy chcemy wzbudzić.
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JEŚLI DOBRA WITRYNA  
INTERNETOWA SPRZEDAJE 
USŁUGI W SIECI ...

TO NASZA WITRYNA  
REKLAMOWA SPRZEDAJE 
USŁUGI W RZECZYWISTOŚCI !

Zastanawiasz się jak dotrzeć do większej ilości potencjalnych klientów 

i nie wydać fortuny?  Radzimy: zamień swoją witrynę w przyciągającą 

wzrok reklamę i bądź zauważony! 

Sprzedaż realna i sprzedaż w sieci różnią się formą zawarcia transakcji. 

Różne z pozoru kanały pozyskiwania klientów cechuje klucz do 

osiągnięcia sukcesu. Jest nim widoczność na tle konkurencji rozumiane 

potocznie jako reklama. Im bardziej zapadnie w pamięć tym szansa na 

pozyskanie nowego klienta jest większa. Okna lokalu to idealne miejsce 

na wyeksponowanie estetycznej i widocznej reklamy.

Kompleksowo oklejamy witryny sklepów, lokali usługowych itp. Nie ma 

znaczenia czy wyklejany obiekt znajduje się na zewnątrz czy wewnątrz 

budynku. Zajmujemy się projektowaniem grafiki na witryny, jej 

wydrukowaniem a następnie montażem na miejscu.




