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O nas

Jesteśmy Agencją Interaktywną, która wspiera 
klientów w rozwoju ich wizerunku. 

Specjalizujemy się w tworzeniu dopracowanych, w pełni 
responsywnych stron www, opartych na dedykowanych lub 
open source'owych rozwiązaniach. Wdrażamy nowe 
rozwiązania i usprawniamy te, które mogą działać lepiej.



Logotypy Obsługa FanpageKampanie AdWordsMateriały reklamowe

projekty i wydruk: wizytówki,
papiery firmowe, ulotki,

grafiki reklamowe pod druk
i publikację w sieci

zaprojektowanie znaku
graficznego, spójnego z nazwą

i filozofią firmy klienta

reklamy w sieci wyszukiwania 
z pełną obsługą, doradztwem 

i raportami wyników

tworzenie postów 
z wykorzystaniem materiałów

od klienta, zwiększanie 
zasiegów,  budowanie relacji 

Strony internetowe, projekty graficzne i znacznie więcej spmedia.pl

Dodatkowe usługi

Promowanie biznesu nie kończy się na 
posiadaniu strony www.

___

Stąd uzupełniamy swoją ofertę usługami, które pozwalają naszym 
klientom wzmocnić swoją pozycję na rynku, wypromować ich produkty 

czy usługi, a także zadbać o trwałą komunikację z klientami. 

https://spmedia.pl


Strony internetow e, projek ty g raficzne i znacznie w ięcej spm edia.pl

Klienci

Potrzeby naszych k lientów  staw iam y na 
pierw szym  m iejscu .

___

PPracu jem y dla firm  z różnych seg m entów , podk reślając w  nich to co 
najlepsze. Każda firm a jest dla nas u nik alna stąd lu bim y, g dy k lienci 

czynnie u czestniczą w  procesie tw orzenia sw oich w izeru nk ów , 
identyfik acji i rek lam . Dzięk i tem u  razem  osiąg am y rezu ltaty spójne      

z filozofią daneg o przedsiębiorstw a.

https://spmedia.pl


Najlepsza nawigacja GPS
w telefonie komórkowym - samochodowa i piesza

NaviExpert powierzył nam zakodowanie swojej 
nowej strony internetowej. Dostarczony projekt 
zakodowaliśmy front-end’owo i back-end’owo.

Klient wymagał od nas użycia CMS Wordpress w celu 
dalszego rozwoju strony. Do dnia dzisiejszego 
zajmujemy się rozwojem tej strony oraz jej ciągłym 
usprawnianiem pod UX.

www.naviexpert.pl/

Realizacja: Zakodowanie nowej strony www

Stała współpraca od 2015 roku.

https://www.naviexpert.pl/


Kolory, które inspirują
Farby do ścian i sufitów.

Naszym zadaniem w tym zleceniu było 
stworzenie całego front-endu, czyli inaczej 
mówiąc „fasady strony”, którą widzą wszyscy 
odwiedzający. Następnie nasz kod trafił do 
innego wykonawcy, który zajął się wnętrzem 
strony (back-endem).

www.dekoral.pl/

Realizacja: Kodowanie Front-endu

 Stała współpraca od 2015 roku.

http://www.dekoral.pl/


Wsparcie, szk olen ia i certy fi k aty
Ak adem ia Techniczna PPG Deco.

Tym  razem  k odow aliśm y projek t g raficzny pod 
w ybrany przez k lienta system  CMS Kentico. 

Zapew niliśm y pełną responsyw ność
i optym alizację k odu , aby pom im o w ielu  zdjęć, 
strona w czytyw ała się szybk o i spraw nie.

w w w .atppg .pl/

Realizacja: Zak odow anie Front-endu

Stała w spółpraca od 2015 rok u .

http://www.atppg.pl/


Mat Logistic Gdynia
Spedycja m iędzynarodow a i k rajow a.

Naszym  zadaniem  było stw orzenie now ej strony 
internetow ej dla firm y transportow ej z Gdyni. 
Właścicielk a postanow iła zm ienić k ilk u letnią, 
firm ow ą w itrynę, aby odśw ieżyć w izeru nek  
przedsiębiorstw a. 

PPostanow iliśm y odejść od k lasyczneg o u k ładu           
i u now ocześnić internetow ą w izytów k ę firm y. 
Menu  z lew ej strony, du że scrollow ane sek cje, 
w yraźne nag łów k i i g rafik i naw iązu jące do log o,     
a w szystk o to oparte na panelu  do sam odzielnej 
edycji CMS WordPress . 

w w w .m atlog istic.pl/

Realizacja: Redesig n strony w w w  

Stała w spółpraca od 2017 rok u .

https://www.matlogistic.pl/


Kompleksowe wyposażenie stajni
Producent boksów dla koni.

Właścicielom firmy zależało na zwiększeniu 
prestiżu i zmianie strony pod ustaloną grupę 
docelową. W tym celu stworzyliśmy elegancki, 
bazujący na dużych zdjęciach projekt graficzny. 
Chcąc podkreślić ekskluzywność produktów firmy 
postawiliśmy na delikatne, złote detale w postaci 
przycisków, filtrów i hoverów. 
CCały projekt zakodowaliśmy według najnowszych 
standardów, dbając o pełną responsywność 
wszystkich elementów.

Właściciele wyrazili duże zadowolenie 
zwiększeniem ilości zapytań kierowanych                    
z nowej strony i powierzyli nam także 
prowadzenie firmowego fanpage.

hesz.com.pl/

Realizacja: Stworzenie nowego wizerunku

Stała współpraca od 2014 roku.

https://hesz.com.pl/


interkris Krzysztof Letki
Transport międzynarodowy.

Właściciele Interkris zgłosili się do nas, aby 
stworzyć logo dla istniejącej od wielu lat firmy 
transportowej.

ZZależało nam, aby logo nawiązywało do specyfiki 
usług transportowych. Zdecydowaliśmy się na 
znak zawierający w sobie rozwidlenie drogi 
zamknięte w kole. Całość nawiązuje także do 
nazwy firmy - ukazując połączenie liter „ ik”.

LLogo postrzegane w całości jako układ 
zamkniętego koła umacnia poczucie 
bezpieczeństwa, opowiadając odbiorcom jak 
kontrolowane i bezproblemowe są transporty 
realizowane przez Państwa Letkich.

www.interkris.pl

Realizacja: Stworzenie logo i wizytówek

http://www.interkris.pl/


ToDo Szkolenia
Zajęcia dla zabieganych.

Pani Monika, właścicielka firmy szkoleniowej
„To Do” poprosiła nas o stworzenie logo
i wizytówek dla swojej firmy. Nazwa firmy od razu 
nam się spodobała. Nie dość, że w dosłownym 
tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza „coś 
do zrobienia, osiągnięcia” to jeszcze wiąże się
z imionami z imionami Tomcia i Dorotki - dzieci Pani Moniki.

Na końcowy znak złożyły się 3 elementy:

• Góry - jako symbol osiągania szczytów swoich 
możliwości, a szkolenia przecież do tego 
prowadzą,
• Check box - dzięki któremu odznaczamy to, co 
zostało już zrobione,
• Wyk• Wykres - nawiązujący do finansów, a więc 
obszaru bliskiego sercu właścicielki.

Warto wspomnieć, że motyw gór został 
zaadaptowany także na wizytówkach firmowych
i stronie internetowej Pani Moniki.

to-do.pl

Realizacja: Identyfikacja wizualna

https://to-do.pl/


Kancelaria Marcin Tucholski
Kompleksowa pomoc prawna.

Pan Marcin zgłosił się do nas z prośbą
o wykonanie kompleksowej identyfikacji 
kancelarii. Zaznaczył, że nie chce wykorzystywać 
stereotypowych symboli kojarzonych z branżą 
prawniczą.

Wobec tego odeszliśmy od utartych schematów
i sti stworzyliśmy nowoczesne logo, o cienkich
i eleganckich liniach. Całość wykończona 
szarością i chabrowym odcieniem niebieskiego 
kojarzy się z doświadczeniem i profesjonalizmem, 
których Panu Marcinowi niewątpliwie nie brakuje. 

PPo ustaleniu wyglądu logo przeszliśmy do 
stworzenia wizytówek i strony internetowej 
zachowując spójność stylu.

kancelariatucholski.pl

Realizacja: Identyfikacja wizualna

http://kancelariatucholski.pl/


Nati beauty studio
Salon piękności, manicure, makijaż.

Kiedy Pani Natalia pojawiła się u nas z pomysłem 
otwarcia swojego salonu, damska część naszego 
zespołu bardzo się ucieszyła. Dziewczyny mogły 
nareszcie wykazać się w bliskiej im tematyce.

WWraz z właścicielką ustalaliśmy nazwę, aby móc 
zacząć prace nad logo. Pani Natalia bardzo się 
zaangażowała i razem z nami tworzyła swoje logo, 
podsyłając inspiracje, pokazując co się jej 
podoba, a czego woli uniknąć. 

LLogo stanowi połączenie lekkości, dziewczęcego 
uroku i kwiatowych akcentów, które Pani Natalia 
zmyślnie wplotła także do swojego gabinetu. 

WWarto wspomnieć o systemie rabatowym 
bazującym na mechanizmach grywalizacji jaki 
zdecydowaliśmy się wprowadzić na wizytówkach 
salonu. Dzięki temu Pani Natalia zachęca stałe 
klientki do częstszych i jakże korzystnych dla 
wszystkich Pań wizyt w swoim studio.

/Natibeautystudio

Realizacja: Identyfikacja wizualna

https://www.facebook.com/Natibeautystudio/


Sklep dr GWINT
Artykuły meblowe i narzędzia.

Dr Gwint powstawał w naszych głowach przez 
dobre kilka dni. Adrian - właściciel sklepu
z narzędziami poprosił nas o pomoc
w wymyśleniu nazwy i opracowaniu logo.

W związku z tym, W związku z tym, że Adrian jest młodym, 
energicznym i pełnym humoru przedsiębiorcą, 
uznaliśmy, że nazwa „ dr Gwint” będzie idealnie 
oddawała jego osobowość. Lekko przekornie,
z nutą humoru i nawiązaniem do śrubek, gwintów
i różnych elementów jakie można znaleźć
w wyposażeniu sklepu.

Dr Gwint Dr Gwint ratuje swoich pacjentów w remontach
i naprawach.

drgwint.pl

Realizacja: Identyfikacja wizualna

http://drgwint.pl


Wykorzystywane technologie

Łączymy funkcje i możliwości różnych języków 
i technologii.

___

 W zależności od planowanego wyglądu i działania strony internetowej, 
do jej stworzenia używamy poniższych rozwiązań.

Strony internetowe, projekty graficzne i znacznie więcej spmedia.pl

https://spmedia.pl


www.spmedia.pl

NIP: 504 003 90 11

ul. Przemysłowa 7a/24

89-400 Sępólno Krajeńskie

Danuta Mierzejewska

danuta@spmedia.pl
884 001 212

https://spmedia.pl

