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W ciągu dwudziestu lat 
swojej działalności Remedia 
wyrosła na największą agencję 
reklamową regionu i jedną  
z największych w kraju. Dzięki 
temu możemy zaoferować Ci 
więcej niż inni. Sprawdź nas!

O NAS01
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Remedia powstała w 1996 roku. 
Wyspecjalizowaliśmy się w kompleksowej 
obsłudze firm. Jako jedyni w regionie 
świadczymy usługi poligraficzno-reklamowe 
typu full service.  

Nasz 50-osobowy zespół 
kreuje wizerunek marek, firm 
i produktów, buduje i wdraża 
najlepsze rozwiązania  
w zakresie marketingu i reklamy.
Jesteśmy efektywni  
w kreowaniu świata potrzeb. 
Zapewniamy wsparcie 
strategiczne w drodze do 
osiągnięcia najlepszych 
rozwiązań. Cele biznesowe 
naszych klientów stają się 
naszymi celami na cały okres 
współpracy. Kreatywnie  
i świadomie wykorzystujemy 
możliwości, jakie daje 

współczesna reklama. 
Planujemy i wdrażamy 
strategie komunikacji i rozwoju. 
Szczególnie upodobaliśmy 
sobie działania z zakresu 
marketingu wizerunkowego  
i wsparcia sprzedaży.

REMEDIA TO:
•  doświadczenie i znajomość branży
•  kompleksowość usług
•  profesjonalizm i partnerskie relacje
•  dopasowana strategia 
•  kreacja szyta na miarę Twoich potrzeb                                      
•  najnowocześniejsze technologie
•  najlepsze rozwiązania marketingowe

KIM JESTEŚMY?

hel lo .
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Zaufało 
nam już 
ponad 1800 
klientów.

OBSŁUGIWALIŚMY 
TAKIE FIRMY, JAK: 

Kompania paliwowa LOTOS, 
przedsiębiorstwo przetwórstwa 
spożywczego Nord Capital, 
lider w produkcji pojazdów 
szynowych PESA,  Cukiernia 
Sowa, producent rowerów 
Unibike, firma spożywcza Frosta, 
Mondi Polska, sieć hoteli  
Campanile, Apteki Dbam o Zdrowie, 
największa polska firma PR-owa 
Partner of Promotion, potentat 
budowlany Mostostal Warszawa, 
korporacja spożywcza  
o światowym zasięgu Gzella, 
producent mebli Stagra, Planika 
i wiele innych.
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Budujemy fundament pod silną 
markę. Kreacja to wizerunek, 
komunikacja i sprzedaż.  
To obraz Twojej firmy w oczach 
klienta. Pomożemy Ci go stworzyć.

KRE
ACJA02
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PUBLIC 
RELATIONS,
COPYWRITING
Zadbamy o Twoją skuteczną 
komunikację z odbiorcą.

PR STRATEGICZNO-
-KREACYJNY 

Kształtujemy wizerunek 
marki od podstaw. 
W oparciu o analizę rynku 
opracujemy odpowiedni 
dla Ciebie plan działań 
promocyjnych.

MARKETING 
INTERNETOWY

Profesjonalnie poprowadzimy 
Twoje profile na portalach 
społecznościowych. Stworzymy 
content strony internetowej, 
konsultując się  ze specjalistami 
z danej branży.

TEKSTY REKLAMOWE  
I MARKETINGOWE 

Wiemy, jak dobierać słowa! 
Stworzymy slogan, który odda 
esencję Twojej marki. Opracujemy 
wszystkie teksty towarzyszące 
działaniom promocyjnym 
(ulotki, artykuły sponsorowane, 
scenariusze spotów, teksty SEO).

REDAKCJA 
I KOREKTA 

Poprawność komunikatu 
świadczy o nadawcy. 
Eliminujemy z tekstu szumy 
komunikacyjne, dzięki czemu 
jest przystępny i bardziej 
skuteczny.

CO NAS WYRÓŻNIA:
•  dbałość o meritum przekazu
•  twórcze podejście do rzeczywistości
•  solidny warsztat pisarsko-korektorski

EFEKTY NASZEJ PRACY:
•  atrakcyjne teksty reklamowo-marketingowe
•  hasła, które zostają w pamięci klientów
•  wzmocniony wizerunek marki
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Kreatywność
wymaga odwagi.

 H E N R I  M AT I SS E
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Zapewniamy pełen zakres 
usług na etapie przygotowań 
i prowadzenia imprez. 
Energia i zapał gratis. 

IMPREZY 
DLA FIRM 

Zorganizujemy dla Ciebie 
wyjazdy firmowe i integracyjne. 
Pomożemy Ci przy gali, 
kongresie, premierze, 
promocji marki.

IMPREZY 
MASOWE 

Potrafimy zorganizować każdą 
imprezę. Bez względu na 
oczekiwaną liczbę odbiorców. 
Z nami zorganizujesz piknik, 
festyn, dni miasta, eventy 
sportowe, zawody, koncerty.

EVENT

EVENT NA ZLECENIE 
INDYWIDUALNE 

Masz dla nas nietypowe 
zlecenie? Świetnie! Z chęcią 
przygotujemy dla Ciebie 
wystawę, wernisaż, targi  
i pokazy tematyczne.

KONFERENCJE
I SZKOLENIA 

Kompleksowa organizacja 
konferencji i szkoleń to dla nas 
żaden problem. Gwarantujemy 
ciekawą formę i przyjazną 
atmosferę. Możemy także zająć 
się logistyką Twoich warsztatów.

WYRÓŻNIA NAS:
•  profesjonalizm w pracy z klientem
•  wyselekcjonowane narzędzia marketingowe
•  wielopłaszczyznowość działań
•  skuteczne kreowanie wizerunku

EFEKTY NASZEJ PRACY:
•  wypracowanie niestandardowych narzędzi promocji
•  różnorodny przekaz
•  większa rozpoznawalność Twojej marki
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To obraz będący Twoją wizytówką.
Przemyślane projekty, zachowujące 
spójność wizerunku, to podstawa. 
Zadbaj o nie z profesjonalnym 
zespołem.

DE
SIGN03
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WYRÓŻNIA NAS:
•  wieloletnia tradycja i tysiące zrealizowanych projektów
•  indywidualne podejście do klienta
•  najwyższa jakość wykonania
•  gwarancja producencka na materiały i usługi

EFEKTY NASZEJ PRACY:
•  strony internetowe, do których klienci chcą wracać
•  wysoka pozycja w wynikach wyszukiwania
•  materiały graficzne z charakterem

STUDIO
GRAFICZNE

Gwarantujemy nietuzinkowe 
projekty stworzone przy użyciu 
nowoczesnych narzędzi. 
Dopracowane w każdym detalu 
przez profesjonalnych  
artystów-grafików.

STUDIO
FOTOGRAFICZNE

Profesjonalne studio 
fotograficzne za każdym razem 
dostosowane do Twoich 
potrzeb. Plus doświadczenie, 
pasja i artyzm naszych 
fotografów. Nie ma lepszego 
połączenia.

STRONY WWW,
POZYCJONOWANIE

Przeniesiemy Twoją wizję  
w rzeczywistość wirtualną. 
Zaprojektujemy i stworzymy 
stronę, zadbamy o jej 
widoczność w Internecie. 
Kompleksowe działania 
zapewniają skuteczność.

DRON ORAZ STUDIA 
NAGRANIOWE I FILMOWE

Dokument, animacja, spot 
radiowy lub telewizyjny. 
Tworzymy je przy pomocy 
nowoczesnego sprzętu.  
Posiadamy m.in. drona, dzięki 
któremu wykonujemy ujęcia 
nieosiągalne dla tradycyjnych 
kamer.

Nasze obrazy przyciągają, 
komunikują idee, 
budzą przychylne uczucia.

DESIGN



REMEDIAREMEDIA STR 23STR 22

Poligrafia to przedmioty, które 
mówią w Twoim imieniu. Dlatego 
tak ważna jest ich jakość.

DRUK04
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DRUK
CYFROWY

Nasz nowoczesny park 
maszynowy gwarantuje 
najwyższą jakość druku. 
Działamy szybko. Drukujemy  
w każdym nakładzie.

DRUK
OFFSETOWY

Działamy bez ograniczeń  
na szerokiej palecie materiałów 
i form wykończenia. Zlecenia  
na wielotysięczne nakłady 
książek, katalogów, wszelkie 
inne publikacje nie są dla nas 
problemem.

WYRÓŻNIA NAS:
•  nowoczesny park maszynowy, elastyczność i niezależność
•  różnorodność materiałów oraz form produkcyjnych
•  szybka realizacja i umiarkowane ceny

 EFEKTY NASZEJ PRACY:
•  nowatorskie i klasyczne formy przekazu
•  reklamy widoczne z daleka
•  gadżety, o które klienci sami będą prosić

DRUK
WIELKOFORMATOWY

Bądź widoczny z każdej 
perspektywy. Nasza reklama 
wielkoformatowa sprawi, że 
Twoja firma, produkt czy marka 
na długo zostaną w pamięci.

GRAWER 
I LASER

Zdecyduj się na 
niekonwencjonalną formę 
przekazu. Znakowanie na 
Twoich gadżetach, zdobienia 
druków – możesz przyjść  
z gotową propozycją lub zdać 
się na nasze doświadczenie.

DRUK
Dzięki staraniom drukarzy 
otrzymujemy materiały 
najwyższej jakości. 
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G E O R G  C H R I STO P H  L I C H T E N B E R G

Wy nala zek dru ku 
jest swe go rodza ju 
mesjaszemwśród
wynalazków.
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Dopasowujemy reklamę  
do potrzeb kampanii. 
Różnorodne formy ekspozycji, 
lokalizacje nośników  
w najlepszych punktach  
miasta. Bądź widoczny.

MEDIA05
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DOM
MEDIOWY

Przygotowanie ogłoszeń 
oraz sprzedaż powierzchni 
reklamowych. Opracujemy 
również ich skład merytoryczny 
i graficzny. Radio, prasa, 
telewizja – pozwól nam działać.

NOŚNIKI
REKLAMOWE

Inwestuj mądrze – nasze 
nośniki znajdują się  
w centralnych punktach miast. 
Zapewniamy ekspozycję na 
małych lub wielkich formatach. 
Tworzymy wyraźne komunikaty.

WYRÓŻNIA NAS:
•  czytelny, widoczny i nieszablonowy przekaz
•  różnorodność form ekspozycji: słupy, delty, siatki  
    reklamowe, billboardy oraz megaboard
•  lokalizacja w kluczowych punktach miast: dworce PKP 
    i PKS, centra handlowe, ronda, ważne trasy 

EFEKTY NASZEJ PRACY:
•  liczba odbiorców liczona w dziesiątkach tysięcy
•  przekaz dostosowany do mentalności potencjanych klientów
•  maksimum treści w przystępnej formie

SŁUPY
OGŁOSZENIOWE

Bądź blisko swoich 
potencjalnych klientów. Teraz 
także na nowych, szklanych  
i podświetlanych słupach. 
Bądź widoczny – 
w nowym stylu. 

CARWRAPPING

Reklama na pojeździe 
służbowym czy nowy 
„image” samochodu 
prywatnego – zajmie się tym 
nasza utytułowana ekipa 
carwrapperów. Obsługujemy 
klientów indywidualnych 
i flotowych. 

Z nami nasi klienci mówią światu, 
że są, kim są i gdzie można ich znaleźć. 
Dzięki nam możesz być widoczny  
na ulicach i w tradycyjnych mediach. 

MEDIA
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