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Jeśli prowadzisz markę, która już na początku 
działania określiła w swoich wartościach 
budowanie zaangażowanej społeczności 
odbiorców, budowanie długoterminowych relacji 
i sprzedaż poprzez dawanie wartości – jesteśmy 
zespołem specjalistów, który pomoże Twojej 
firmie rosnąć i korzystając z wiedzy i narzędzi 
marketingowych zdobywać kolejne cele 
biznesowe!

empower your brand



empowered projects

PascalBox



PascalBox to catering pudełkowy premium, którego 
współzałożycielem jest Pascal Brodnicki - znany szef 
kuchni, gospodarz programów kulinarnych 
i podróżnik. To pierwszy catering pudełkowy 
promujący niemasowe podejście w restauracyjnej 
jakości. Wyróżnikiem marki są pyszne potrawy 
przyrządzane w oparciu o autorskie przepisy Pascala 
Brodnickiego. Naszym zadaniem było wesprzeć 
markę we wszystkich marketingowych działaniach 
operacyjnych podczas uruchamiania projektu. 

full visual branding + full service marketing



full visual branding + full service marketing

W ramach współpracy:

- działaliśmy jako pełen support marketingowy 
podczas startu projektu,

- stworzyliśmy księgę identyfikacji wizualnej marki 
(w tym materiały drukowane oraz do komunikacji 
w social media),

- zorganizowaliśmy produktowo - wizerunkową sesję 
zdjęciową,

- zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy stronę 
internetową w oparciu o przygotowaną strategię 
komunikacji i sprzedaży usługi, zintegrowaną 
z zewnętrznym CRM.











empowered projects

hipower studio



Hipower Studio to marka działająca 
w obszarze branży fitness, świadcząca 
usługi treningu personalnego EMS. 
Naszym zadaniem było przygotowanie pełnej 
identyfikacji wizualnej oraz zaprojektowanie 
i postawienie strony www.
 
W ramach współpracy: 
- stworzyliśmy pełen koncept identyfikacji wizualnej 

marki - logo i księgę znaku, 
- zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy stronę 

internetową w oparciu o przygotowaną strategię 
komunikacji i sprzedaży usługi.

full visual branding + www







empowered projects

provocare



Instytut Podejścia Prowokatywnego Provocare to 
marka działająca w sektorze usług edukacyjnych 
i rozwojowych. W ramach swojej działalności Instytut 
realizuje szkolenia, warsztaty, coaching, terapię oraz 
sprzedaje produkty fizyczne. Nasza współpraca 
polegała na re-designie strony www oraz odświeżeniu 
identyfikacji wizualnej. 

W ramach współpracy: 
- stworzyliśmy koncept identyfikacji wizualnej,
- zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy stronę 

internetową zawierającą rozbudowany system 
rezerwacji wydarzeń i szkoleń oraz moduł 
e-commerce. 

full visual branding + www



W projekcie, elementy identyfikacji, na 
które warto zwrócić uwagę:
- żółte akcenty na stronie jak i zdjęciach,
- zdjęcia czarno-białe lub sepia, celowo 

postarzane, z wyróżnionym kolorowym 
elementem,

- nagłówki wyrównane do prawej strony - 
przekornie - w stylu prowokatywnym.





empowered projects

Pro-Invest AG



W projekcie dla firmy Pro-Invest AG ukryta 
jest historia pasji jej właściciela - pasji do motoryzacji. 
Naszym celem było zbudowanie znaku, który nie 
tylko będzie kojarzyć się usługami klasy premium, 
ale także będzie reprezentować charakter szybkości, 
jakości i odwagi - dlatego stworzyliśmy logo 
inspirowane ponadczasowym Mustangiem.
 
W ramach współpracy:
- stworzyliśmy pełen koncept identyfikacji marki - 

logo i księgę znaku,
- opracowaliśmy i zrealizowaliśmy materiały 

reklamowe - wizytówki,  teczki, notesy i długopisy, 
- zbudowaliśmy stronę internetową w oparciu 

o przygotowaną strategię komunikacji. 

Pro-Invest AG - visual branding 







empowered projects

Akdemia Liderów Gastronomii



Akademia Liderów Gastronomii to marka stworzona 
z potrzeby grupy docelowej. Oferta szkoleń 
i konsultacji w modelu autentycznego przywództwa 
kierowana jest do managerów i właścicieli sektora 
HoReCa. W efekcie wdrożenia działań taktycznych 
wynikających ze strategii, marka podjęła współpracę 
m.in z dużą franczyzą gastronomiczną, uczelnią 
wyższą, a także wieloma reprezentantami śląskiej 
i ogólnopolskiej strefy gastronomicznej (w tym 
również z wieloma nagradzanymi szefowymi
i szefami kuchni). 

full visual branding + marketing strategy 



full visual branding + marketing strategy 

W ramach współpracy:
- przeprowadziliśmy pogłębione wywiady 

z grupą docelową i dokładnie przeanalizowaliśmy 
płynące z nich wnioski,

- stworzyliśmy strategię marki oraz strategię 
komunikacji marki,

- przygotowaliśmy plan marketingowy,
- stworzyliśmy spójną komunikację graficzną marki 

(logo i pełna identyfikacja wizualna),
- przygotowaliśmy harmonogram działań 

marketingowych (w tym angażujące debaty, na 
których obecni byli przedstawiciele grupy docelowej 
zarówno w roli prelegentów jak i obserwujących),

- przygotowaliśmy harmonogram udziału 
w ogólnopolskich wydarzeniach branżowych,

- tworzyliśmy regularne publikacje do drukowanych 
magazynów branżowych dedykowanych grupie 
docelowej,

- stworzyliśmy merytoryczne materiały promocyjne.
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tel.: 531 569 695
e-mail: hello@empowermedia.pl

empower your brand!


