
Zostań specjalistą - załóż bezpłatną wizytówkę!

Zapoznaj się z ofertą, aby poznać naszą ideę,
która ma służyć Twojej firmie w zdobyciu nowych klientów.

OFERTA WSPÓŁPRACY

Szukasz specjalisty
lub firmy?
U nas go znajdziesz!

Jesteś specjalistą
w swoim fachu?
Koniecznie dołącz
do gospodarstwa!

?

!
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Promujemy Was i Wasze firmy, marki, a nawet inicjatywy charytatywne. Pomagamy wypłynąć na głęboką wodę świata online i nie tylko. Kochamy filmy, fotografię 
i media społecznościowe, dlatego z radością wspieramy Was w działaniach, które od lat są naszą pasją.

NASZA IDEA!

CO ROBIMY?

GRiP to my! Założyliśmy to miejsce z myślą o Was i stworzyliśmy ideę promowania inną niż wszystkie. Zrobiliśmy to, aby ułatwić kontakt i szukanie… usług, osób 
oraz firm. Chcemy w ten sposób zbudować bazę osób otwartych na współpracę z innymi podmiotami i zapewnić reklamę każdemu Specjaliście, która na stronie 
Gospodarstwa jest bezpłatna.

Nasze Gospodarstwo tworzymy wspólnie z Wami. Działamy na terenie całej Polski, dlatego bez względu na to, gdzie obecnie jesteś, możesz stać się jego częścią. 
Dołączając do nas jako Specjalista, sporo zyskujesz, zwłaszcza że my możemy dla Ciebie zrobić coś wyjątkowego, dopasowanego do potrzeb Twojej firmy.
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NASZE USŁUGI

WYPROMUJEMY TWÓJ BIZNES!

Od wielu lat pasjonuje nas marketing, filmowanie i fotografia. Chcemy pomóc Ci zdobywać nowych klientów i docierać do jak największego grona odbiorców. 
Aby zrobić to jak najlepiej, przeanalizujemy Twoje dotychczasowe działania i wspólnie ustalimy, jakie działania podjąć w pierwszej kolejności.

Spot reklamowy pomoże 
Ci rozwijać firmę oraz 
zwiększyć sprzedaż.
Do naszych filmów 
wykorzystujemy także 
ujęcia z drona. W spocie 
filmowym pokażesz to, 
co jest najważniejsze 
w Twoim biznesie. 

NAGRAMY WYJĄTKOWY 
FILM POKAZUJĄCY
TWOJĄ FIRMĘ.

SFOTOGRAFUJEMY
TWÓJ BIZNES.

Ulepsz swoją stronę 
internetową, dodając
do niej własne
zdjęcia. 

Na profesjonalnych 
zdjęciach z doskonałymi 
kadrami uwiecznimy 
Twoją firmę – biuro, 
usługi, produkty i wiele 
innych. Wykonujemy 
również zdjęcia dronem.

Strona www to jedno 
z tych miejsc w sieci, gdzie 
zaprezentujesz swoje 
portfolio i pokażesz światu, 
czym się zajmujesz.
Pomoże Ci budować 
wizerunek profesjonalisty 
w branży.

STWORZYMY DLA CIEBIE 
STRONĄ INTERNETOWĄ
NA WORDPRESSIE.

KOMPLEKSOWO 
POPROWADZIMY
TWOJE MEDIA 
SPOŁECZNOŚCIOWE.
Przygotujemy plan 
działania, stworzymy 
posty od A-Z oraz 
kampanie reklamowe 
skierowane 
bezpośrednio do Twojej 
grupy odbiorców.

ZAPROJEKTUJEMY DLA 
CIEBIE LOGO, WIZYTÓWKĘ, 
A NAWET BILLBOARD.
Czyli wszystko to, czego 
potrzebujesz, zwłaszcza
na początku Twojej 
biznesowej drogi. 
Pamiętaj, że identyfikacja 
wizualna Twojej firmy jest 
bardzo ważna, ponieważ 
dzięki niej rozpoznają Cię 
klienci.

Zaproś klientów
i potencjalnych 
pracowników na wirtualny 
spacer po firmie. 
Zaprezentuj wnętrza 
swojego biura na mapach 
Google – to kolejne 
miejsce, w którym znajdą 
Cię nowi klienci.

SPACERY WIRTUALNE 360
POKAŻEMY TWOJE BIURO 
INACZEJ.
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ZOSTAŃ SPECJALISTĄ - ZAŁÓŻ BEZPŁATNĄ WIZYTÓWKĘ

Gotowe! Zostałeś Specjalistą. Teraz udostępnimy informacje
o Twojej firmie na naszym Facebook’u i Instagramie - tylko wtedy,
 gdy zrealizowałeś u Nas projekt filmowy lub/i zdjęciowy.

B4

Zaczekaj na potwierdzenie.
Otrzymasz je mailem.B3

Gdy poprosisz nas o pomoc, wyślij nam zdjęcia, logo,
pełne dane i ofertę swojej firmy na kontakt@agencjagrip.plB2

POPROŚ NAS O POMOCB1

Gotowe! Zostałeś Specjalistą. Teraz udostępnimy informacje
o Twojej firmie na naszym Facebook’u i Instagramie - tylko wtedy,
 gdy zrealizowałeś u Nas projekt filmowy lub/i zdjęciowy.

A5

Po uzupełnieniu podstawowych informacji i kliknięciu linka 
aktywacyjnego wysłanego na podanego maila, dokończ 
uzupełnianie swojej wizytówki w MÓJ POKÓJ. 

A3

Uzupełnij informacje o firmie jako Specjalista. A2

WYPEŁNIJ FORMULARZ, ABY SIĘ ZAREJESTROWAĆ:
www.agencjagrip.pl/user/register-specialist A1

Jako Firma bardzo dbamy o najwyższy poziom świadczonych usług. 
To Wy, jako przedsiębiorcy, tworzycie społeczność GRIP SPECJALIŚCI. 
Bardzo prosimy o jak najlepsze wypełnianie swoich wizytówek. A4

LUB
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TU BĘDZIEMY CIĘ PROMOWAĆ

YOU TUBE
Prezentując 
nasze portfolio 
na YT, promujemy 
Cię, pokazując 
naszym klientom 
(i nie tylko) Twój 
biznes.

WWW
Twoja wizytówka 
na naszej stronie 
ułatwi Ci 
pozyskanie 
nowych klientów. 
To kolejne miejsce 
w sieci, w którym 
możesz 
zaprezentować 
swoje usługi.

INSTAGRAM
Na Instagramie 
pokazujemy 
niepublikowane 
wcześniej zdjęcia 
naszych realizacji. 
Tutaj potencjalni 
klienci mogą 
zobaczyć Cię 
z backstage'u.

FACEBOOK
Za pośrednictwem 
Facebook’a 
docieramy
do szerokiego 
grona odbiorców, 
zwłaszcza
gdy promujemy 
posty (także te
na temat Twojej 
działalności).

http://www.agencjagrip.pl
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JAK BĘDZIEMY CIĘ PROMOWAĆ

Umieścimy film 
Twojej firmy 
na naszym kanale 
wraz z opisem 
i linkami.

YOU TUBE
Twoja wizytówka
i film będą się 
wyświetlać
na naszej stronie 
(także głównej).

WWW INSTAGRAM
Gdy zrealizujemy 
wspólnie jakiś 
projekt, pojawisz 
się w cyklu 
publikacji 
na Instagramie.

FACEBOOK
Przedstawimy Cię 
w poście na naszym 
firmowym FB
i zaprezentujemy 
wspólne realizacje.
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KTO BĘDZIE CIĘ PROMOWAĆ

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

MICHAŁ KROTKY
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ONI NAM JUŻ ZAUFALI - ZOBACZ NASZYCH KLIENTÓW

AGENCJAGRIP.PL

www.youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=fyktIezXQvg&list=PLXGFWTUElQyijhntspwO9NBKcLOuV2MKy
https://www.youtube.com/watch?v=xwlhuwDoDrA
https://www.youtube.com/watch?v=otsPwXcd3Ro
https://www.youtube.com/watch?v=8m9cKjfsI1w
https://www.youtube.com/watch?v=-CYag4HYV28
https://www.youtube.com/watch?v=aFZlMFTF4-s
https://www.youtube.com/watch?v=HcX0j8xF2zs
https://www.youtube.com/watch?v=NogEVU-slRM
https://www.youtube.com/watch?v=Y5csUPWUV2E
https://www.youtube.com/watch?v=jOSQEFhrB_w
https://www.youtube.com/watch?v=bWMcumx0-VE
http://www.agencjagrip.pl
http://www.agencjagrip.pl
https://www.youtube.com/channel/UC3-IA2DA6Sq_zm2vOfmH3MQ/featured
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ILOŚĆ NAKRĘCONYCH FILMÓW 

ILOŚĆ SPECJALISTÓW
ZAREJESTROWNYCH

NA NASZYM PORTALU

PODANE LICZBY TO STAN Z GRUDNIA 2022 - ROSNĄ SYSTEMATYCZNIE

W POCZEKLANI85 5
ILOŚĆ ZBUDOWANYCH STRON WWW

LICZBA ZAPROJEKTOWANYCH LOGO

16

20

AGENCJA GRIP W LICZBACH

AGENCJAGRIP.PL

WIELKOŚĆ
ZESPOŁU

12
OSÓB 

55 
LICZBA KLIENTÓW

DLA KTÓRYCH ROBILIŚMY
JAKIKOLWIEK PROJEKT

11 
ILOŚĆ

PROWADZONYCH
FANPAGE’Y

ILOŚĆ SPUSTÓW MIGAWKI
APARATU FOTOGRAFICZNEGO

51

Zachęcamy do bezpłatnego (dożywotnio) zakładania wizytówek. Nasz portal
to kolejne miejsce w sieci, w którym możesz się pokazać. Mamy narzędzia, które 
pozycjonują każdą wizytówkę w wyszukiwarce, co daje znacznie większe możliwości 
pojawienia się Specjalisty w wynikach wyszukiwania na pierwszej stronie Google.
Jeżeli to nic nie kosztuje to dlaczego nie? Nie ma żadnych haczyków! 

http://www.agencjagrip.pl
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REFERENCJE - OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

100%

5.0

TO 5.0

NASZYCH 
OCEN 

ŚREDNIA

COMEPACK POLAND
Jakub Klimunt
Firma realizowała kampanie reklamową mojego oddziału firmy 
Comepack. Z czystym sumieniem moge polecić Gospodarstwo 
za profesjonalizm i zaangażowanie jakie od nich otrzymaliśmy. 
Panowie często wychodzili z własną inicjatywą i trafnymi 
pomysłami. Usługa została wykonana w terminie. Polecam w 100% 
❤

NATEZJA

Miałam okazję współpracować z firmą. Chłopaki podeszli do nas
 z pełnym profesjonalizmem i uśmiechem. Mają krótkie termy 
realizacji, są elastyczni i pomocni. Dzięki nim powstała dobra 
reklama mojej firmy Natezja, która jest dostępna na naszej stronie. 
Bardzo dobra współpraca, ciekawe pomysły dostosowane 
do potrzeb Klienta. Firma używa nowoczesnego sprzętu i jest 
całkowicie do dyspozycji. Ujęcia kręcone o różnych godzinach
i miejscach- nie było problemów. Polecam każdemu!

Dominika Bremer
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ROYAL CARS EMPIRE 

Bardzo rzeczowe i profesjonalne podeście do zbadania potrzeb 
klienta. Następnie przygotowanie kompleksowe wszystkich 
materiałów których potrzebowaliśmy. Duża łapka w górę
za profesjonalizm, szybki czas realizacji oraz oczywiście efekt. 
Polecamy :)

Mateusz K
Mikołaj Różycki
Wspaniale układająca się współpraca. Panowie wiedzą co robią
i znają się na swoim fachu. Planuję z nimi więcej produkcji. 
Polecam!

Bezinteresowna pomoc w trudnych sytuacjach, profesjonaliści
od trudnych zadań. Szczerze polecam każdemu oczekującemu 
wysokiej jakości materiału!

SZABAT AUTO
Grzegorz Szabat

Mateusz Kulbaka
CARSIST.PL 

Bardzo kompleksowe podejście podparte dużym 
profesjonalizmem. Polecam tą firmę!

Paulina Nowak
Polecam firmę za pełen profesjonalizm za głowy pełne świetnych 
pomysłów, za okazanie bezinteresownej pomocy przy organizacji 
imprezy dla przedszkolaków i obdarowanie ich świetnymi 
gadżetami, które z pewnością przydadzą się podczas wakacyjnych 
wypadów jak i przy rozpoczęciu przygody z 1-szą klasą. Firma 
wywołała uśmiech na twarzy wszystkich dzieci,a ja uwierzyłam,
że są jeszcze ludzie którzy lubią bezinteresownie pomagać innym.
Za serce włożone w swoją pracę. ❤

AGENCJAGRIP.PL

Beata Kowalska
PIĘKNIEJSZA.PL 

Pełen profesjonalizm i obsługa na najwyższym poziomie. Polecam 
tę ekipę, tworzą piękne filmy zdjęcia a przy tym potrafią zadbać o 
całokształt tak jak wizerunek, dziękuję za współpracę.

Małgorzata Puszczało
MOLIA DESIGN

W Gospodarstwie powstał film promocyjny mojej marki MOLIA 
design. Pierwszy odcinek zaprezentował kolekcję kartek 
świątecznych dla firm. Współpraca przy produkcji filmu była 
idealna a jego odbiór u oglądających entuzjastyczny :) Mam więc 
nadzieję na kontynuację cyklu i zaprezentowanie w kolejnych 
filmach kartek wielkanocnych dla firm, bonów prezentowych
oraz zaproszeń marki MOLIA design. Dziękuję i polecam!

CHOPPERS DIVISION 
Damian Kijas 
Bardzo szybka i przyjemna współpraca. Nic więcej nie trzeba 
dodawać 

CASHBACK 
Piotr Mura

Polecam

Współpraca z Michałem i Mateuszem to sama przyjemność. 
Profesjonalne, wesoło a co najważniejsze zgodnie z oczekiwaniami.

http://www.agencjagrip.pl
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DZIKA RÓŻA 

Bardzo, bardzo polecam tę firmę. Zamówiłam "na wariata" filmik 
pokazujący moją pracę podczas dekorowania kościoła i sali 
weselnej. Filmowcy w sobotę o godzinie 8-mej byli już na sali, 
potem szybko pojechaliśmy do kościoła. Niestety w mojej pracy 
jest  ciągły wyścig z czasem. 

Polecam, polecam!!
Dziękuję za mega profesjonalny spot reklamowy.

Ewa Sajewicz

AGENCJAGRIP.PL

Dawid Maroszek
Polecam serdecznie! Kontakt z Michałem podczas całego procesu 
był świetny. Dobre decyzje, konkretne wymagania oraz partnerskie 
podejście do tematu to cechy, które charakteryzują Gospodarstwo 
Radosnych i Pięknych!

KUANDO

TRENER CROSSFIT 
Adrian Juraś
Z  całą pewnością polecam firmę, profesjonalne podejście  do 
projektu.  Już od etapu wstępnej rozmowy aż do  realizacji  spotu, 
na każdym etapie dbając o każdy najmniejszy detal. Jakość paasja i 
zaangażowanie!

Dobrosława Janasik
Bardzo polecam współpracę z Gospodarstwem! Jest to grupa 
młodych i ambitnych ludzi. „Chłopcy” są bardzo kreatywni 
i elastyczni. Dużą zaletą jest indywidualne podejście do każdego 
z klientów i pełne doradztwo. Firma prowadzona jest przez 
młodego, pełnego energii, zaangażowania człowieka, który ma „łeb 
na karku”. Polecam z całego serca! Młoda krew górą! Myślę, że 
każdy kto zastanawia się nad podjęciem współpracy nie będzie 
zawiedziony

LUKASYNA OŚRODEK JEŹDZIECKI 

REFERENCJE - OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

Wrażenia:

DANFOSS POLAND 

Jako osoba nadzorująca projekt z ramienia zamawiającegO
mogę polecić zespół GRiP.

Łukasz Michna

- Terminowość wykonania usługi mimo zmian konceptu w trakcie.
- Rynkowa cena, atrakcyjna na tle pozostałych ofert zestawiona
  z wysokim poziomem jakości.
- Obsługa powykonawcza na oczekiwanym poziomie.

- Komunikacja, sprawna,szybka, otwarta na rozwiązania mimo  
  zmieniających się dynamicznie potrzeb w trakcie nagrywania 
  jak i przed tj. w trakcie budowania scenariusza.

Firma realizowała dla przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej 
filmy szkoleniowe i reklamowe z udziałem pracowników
w warunkach produkcyjnych jak i poza nimi. Filmy w języku 
polskim oraz tłumaczeniem na angielski.

- Sprzęt wysokiej jakości.

Meine Vorstellungen - graphisch und bezüglich des 
Kostenrahmens - wurden sehr gut umgesetzt. Wir sind während 
der Entwicklung stets am Ball gehalten worden. Zudem konnte
wir von wertvollen Tipps und Hinweisen der erfahrenen 
Mannschaft profitieren.

GOLDMANN PERGOLE, ZADASZENIA 

tłum.: Moje pomysły - graficzne i nie tylko, były zawsze 
uwzględniane podczas projektowania i zostały bardzo dobrze 
zrealizowane. Ponadto mogłem liczyć na cenne wskazówki
i porady od doświadczonego zespołu. Z naszej współpracy 
wyniknęły same korzyści.

Martin Goldmann

Jednym słowem- POLECAM!!!
Agnieszka Bałwas

http://www.agencjagrip.pl
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MART. IN PRACOWNIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
Martyna Szymańska
Mega profesjonalne podejście do pracy. Z Gospodarstwem 
Radosnych i Pięknych miałam przyjemność realizować sesje 
zdjęciową wnętrz mieszkania przeze mnie zaprojektowanego.
Jestem zachwycona efektem końcowym! I z czystym sumieniem 
mogę polecić firmę!

MADLEN TORTY ARTYSTYCZNE
Magdalena Raszka
Wszystko piękne!! Mnóstwo pomysłów, niestereotypowe
i innowacyjne projekty, świetne podejście do klienta i pomoc
na każdym etapie realizacji. Z pewnością jeszcze skorzystam
z ich usług. Bardzo polecam firmę GRiP

GULU-TERM

Firma doskonale wie jak podejść do klienta indywidualnie.
Kontakt jest stały. Zawsze pomocni jak chodzi o logo, grafiki, 
stronę internetową czy filmiki profesjonalnie wykonane!!
Z czystym sercem polecam i na pewno nie raz wrócę!!!

Aneta Kowol

ZABRZAŃSKI AMSTERDAM
Piotr Gębski
Witam, od samego początku prowadzenia mojej działalności 
zacząłem współpracować z tą agencją i jestem od pierwszych 
chwil bardzo pozytywnie zaskoczony a po obdarzeniu firmy 
zaufaniem związanym z marketingiem oraz nagraniem spotu 
reklamowego czy zaprojektowaniem materiałów reklamowych 
jestem zadowolony jeszcze bardziej ponieważ od razu zaczęło
być widać efekty w postaci klientów!! Kontakt jest szybki, 
profesjonalizm na wysokim poziomie dlatego warto im zaufać. 
Pozdrawiam i POLECAM gdzie tylko się da.

Z agencja współpracujemy od 2019 r systematycznie zlecając 
realizacje materiałów video. Od początku jakość świadczonych 
usług, kontakt i terminowość na najwyższym poziomie. 
Zdecydowanie polecamy!

SONTE POLAND
Paweł Król

KOMATSU, JOY GLOBAL POLAND 
Roman Białas
Polecam :)
Pełny profesjonalizm i doskonałe efekt końcowy. Bardzo dobry 
kontakt i współpraca  nawet długo  po wykonaniu usługi.

REFERENCJE - OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

http://www.agencjagrip.pl
http://www.agencjagrip.pl


ZAPRASZAMY DO GOSPODARSTWA

kontakt@agencjagrip.pl

+48 504 616 141

AGENCJAGRIP.PL

ODWIEDŹ NAS W SIECI

NAPISZ DO NAS

POROZMAWIAJMY :)

mailto:kontakt@agencjagrip.pl
mailto:kontakt@agencjagrip.pl
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