customate

witamy serdecznie!
Dziękujemy Państwu za poświęcenie chwili na
zapoznanie się z ofertą Customate.
Zamieściliśmy tutaj wszystkie niezbędne
informacje, które są świadectwem tego, że to
właśnie nam należy powierzyć Państwa projekt.

kilka słów o nas

Kim jesteśmy?
Customate to zgrany zespół ludzi kochających dobry design, kreatywny brainstorming i nieustanny
rozwój własnych umiejętności. Z pasją realizujemy projekty z zakresu kreowania i zarządzania
wizerunkiem firm w internecie oraz poza nim.

W co wierzymy?
Misją Customate jest sprawne dostarczanie klientom najwyższej jakości usług marketingowych,
idealnie dopasowanych do ich realnych, wcześniej określonych potrzeb. Pragniemy wspomagać
wszystkie firmy w dążeniu do ich celów poprzez fachowe rozwiązania i rzetelną pracę.



Kreatywność



Otwartość



Indywidualność

historia customate
Pierwszy komercyjny projekt

Aktywizacja działalności

2008

strony internetowej.

2013

i stworzenie zespołu.

2016

Nasze pierwsze kroki

2012

Indywidualna praca każdego

2014-2015

Rozpoczęcie wspólnego

w świecie marketingu internetowego.

z nas, rozwój umiejętności.

projektu Customate.

Przeszliśmy wspólnie blisko dziesięć lat, podczas których doskonale się poznaliśmy
i dograliśmy nasze fale, by skutecznie pracować jako drużyna. Z bogatym doświadczeniem
projektowym i mieszanką umiejętności byliśmy w stanie stworzyć miejsce, w którym spotykają się
wszystkie – nawet najbardziej nietypowe oczekiwania naszych klientów.

nasz zespół

MATEUSZ

WERONIKA

KRZYSZTOF

MACIEJ

STRATEGIE
DESIGN
WEB

GRAFIKA
DESIGN
SOCIAL MEDIA

ZDJĘCIA
FILMY
MONTAŻ

E-COMMERCE
REGULAMINY
UMOWY

konkrety!
Czas na konkrety!
Zapraszamy do zapoznania się z naszym
stale rozwijającym się portfolio usług
z zakresu marketingu internetowego.

usługi customate
/// 01 STRATEGIA

/// 03 INTERNET

Każda, nawet najmniejsza firma by skutecznie

W dzisiejszych czasach obecność firmy w

działać, potrzebuje ram i wytycznych,
w ramach których operuje i planuje.



internecie to nie przywilej czy fanaberia,

Zajmujemy się tworzeniem kompletnych

STRATEGIA

bezpiecznie wejść w świat, w którym klienci

lecz absolutna konieczność. Pomagamy firmom

strategii obejmujących wszystkie kluczowe
obszary działalności firmy.

/// 02 BRANDING
Niezależnie, czy firma działa już na rynku
od wielu lat, czy też dopiero rozpoczyna
podbój rynku, w Customate otrzyma pełną
identyfikację wizualną. Tworzymy
fantastyczne projekty, które wyróżniają
naszych klientów od ich konkurencji.

nie mają czasu na przeciętność, lecz szukają





BRANDING

WIZERUNEK


INTERNET

tylko najlepszego.

/// 04 WIZERUNEK
Dopełnieniem oferty Customate są usługi
związane z wizerunkiem firm lub osób. Nasi
najlepsi eksperci od foto- i wideografii
wykonują niesamowicie efektywne
(i efektowne!) sesje zdjęciowe i filmy
promocyjne, które tchną życie w każdą firmę.

jak tworzymy strategie?








Analiza potrzeb

Badania rynku

Wytyczne i projekt

Wdrażanie zmian

Sprawdzamy, jakich

Tworzymy profile klientów i

Po serii spotkań i na

Kontrolujemy proces

elementów strategii

konkurentów oraz wytyczne

podstawie wszystkich działań

wdrażania zmian

potrzebuje firma klienta.

dotyczące penetracji rynku.

opracowujemy strategię.

strategicznych.

Strategia to najistotniejsza materia dla każdej firmy działającej w dowolnej gałęzi rynkowej. Obecnie wiele firm nie
docenia jej znaczenia, co bardzo często hamuje rozwój, a w ekstremalnych przypadkach powoduje fiasko działalności.
W Customate, tworząc strategię dbamy o to, by firmy naszych klientów działały w najefektywniejszy możliwy sposób.

Spójność.
Wszystkie projekty dla
danego klienta tworzymy w
ramach jednego, wcześniej
przyjętego kanonu
wzorniczego.

jak
projektujemy
branding?

Estetyka.
Znając najnowsze trendy
designerskie i standardy
projektowania, tworzymy

W oparciu o wytyczne klienta

materiały o najwyższym

oraz nasze duże doświadczenie

poziomie dopracowania.

i

znajomość

ponadczasowych

kanonów wzorniczych, tworzymy
kompletne

identyfikacje

Ponadczasowość.

wizualne oraz niepowtarzalne

Nie ulegamy tymczasowym

i

modom. Wierzymy, że

promocyjne

przemyślana identyfikacja

druku lub promocji w sieci.

wizualna czy projekt
graficzny mogą wystarczyć
na długie lata.

estetyczne

materiały

przeznaczone

do

jak wykonujemy strony www?
Proste i wygodne zarządzanie treścią strony.

Poprawne wyświetlanie na wszystkich
ekranach.

Strony budujemy w oparciu o prosty i

Wszystkie nasze strony tworzymy w

elastyczny system zarządzania treścią.

nowoczesnym standardzie RWD.

Przejrzystość kodu i łatwiejsze pozycjonowanie.

Szczególna dbałość o użyteczność
i czytelność.

Dbamy o porządek w kodzie strony, by przyszłe

Nigdy nie przedkładamy atrakcyjności

działania SEO i SEM były jeszcze bardziej efektywne.

strony nad jej czytelność i dostępność.

Niezależnie, czy projektowana przez nas strona to rozbudowana wizytówka firmy,
czy też wielozakładkowy portal branżowy — w Customate przestrzegamy najlepszych
praktyk nowoczesnego webdesignu, serwując klientom gotowe strony, które
generują duże zainteresowanie wśród docelowych odbiorców.

nasze
zdjęcia
i filmy


Najlepsza jakość,
profesjonalny wygląd.
Dysponujemy nowoczesnym
sprzętem do fotografii i
wideografii,
pozwalającym na
tworzenie materiałów w
jakości filmowej.


Sesja w studio
i w biurze.
Wykonujemy sesje
zdjęciowe w
zaprzyjaźnionym studio
fotograficznym lub — na
życzenie klienta — w
siedzibie firmy.

dlaczego my?
Po zapoznaniu się z naszą historią oraz
wachlarzem usług zachęcamy do poznania
czynników, które wyróżniają nas od
konkurencji i mogą pomóc Państwu podjąć
właściwą decyzję.


Realizacja projektu stworzenia strony przebiegła

sto procent
zadowolenia

gładko, a sama strona przyniosła tylko w zeszłym
miesiącu o 35% więcej leadów sprzedażowych
względem ostatniego okresu. Fantastyczna robota!


Zaufałem młodemu zespołowi i nie żałuję.
Otrzymałem ogromny pakiet usług, za które w dużych

W każdy nasz projekt wkładamy maksimum

firmach dostałbym rachunek na pięciocyfrową sumę.

wysiłku, pasji i poświęcenia. Nasze

Dzięki Customate trafiłem z moim produktem w

starania odzwierciedlają autentyczne

odpowiednią niszę.

opinie naszych zleceniodawców, z którymi
zbudowaliśmy trwałe relacje – oraz którzy
wracają do nas regularnie po więcej.
Zachęcamy do dołączenia do stale
poszerzającej się grupy naszych klientów
wybierających to, co najlepsze.


Współpraca z Mateuszem i jego zespołem to jedno z
najprzyjemniejszych doświadczeń jakie miałam w
swojej trzydziesto-paro-letniej pracy zawodowej.
Wykonany projekt wpisał się idealnie w moje
oczekiwania, a ostatnio coraz więcej klientów
przyznaje, że znalazło mnie dzięki stronie WWW.

obalmy kilka mitów
Mit 1. Złota proporcja nie istnieje.
W Customate niejednokrotnie dowiedliśmy, że to
nieprawda. Potrafimy racjonalnie ustalać

DOBRZE

budżet projektu, który to zrealizujemy jak
najlepiej, w jak najkrótszym czasie.

Mit 2. Firmy od wszystkiego są do niczego.
Nic bardziej mylnego! Dzięki synergicznemu
połączeniu wielu umiejętności w zespole,
możemy przedstawić jedną z najbardziej
rzeczowych i kompletnych ofert na rynku.

Mit 3. Małe firmy to zawsze problemy.
Dzięki manufakturowej skali naszej
działalności, nasz klient nie jest tylko
kolejną zakładką w segregatorze. Do każdego
projektu przykładamy drobiazgową staranność i
precyzję.

SPRAWNIE

c

NIEDROGO

korzyści dla Państwa
/// 01 Wszystkie usługi w jednym miejscu
Nie musicie Państwo rozdrabniać całego projektu

/// 02 Bezpośredni kontakt z wykonawcą





Dzięki strukturze Customate zapewniamy

na wielu wykonawców. Customate oferuje

stały, bezpośredni i niemalże całodobowy

kompleksową realizację każdego zlecenia.

kontakt z wykonawcą powierzonego dzieła.

Dbając o pełne zadowolenie klientów oferujemy

Rozumiemy, iż w dzisiejszych czasach zaufanie

bezpłatne usługi audytu w zakresie zarządzania
marką do każdego zlecenia.

/// 03 Zlecenie nie kończy się na przelewie

biznesowe to towar deficytowy. W Customate dbamy





o pełną transparentność i zgodność prawną umów.

/// 04 Jasne i przejrzyste zasady współpracy

informacje praktyczne
Zbliżając się do końca tej oferty,
chcielibyśmy przedstawić kilka istotnych
informacji odnośnie współpracy z Customate,
które ułatwią proces zamawiania usług oraz
ich wdrażania.

jak przebiega zlecenie?
ofertowe odnośnie



dokładnym ustaleniu

02
Odpowiadamy na nie

03

w ciągu 24 godzin.





rozliczamy się na
podstawie faktury.

wszystkich szczegółów.

naszych usług.

01

Dokonujemy poprawek oraz

Podpisujemy umowę po

Otrzymujemy zapytanie

04
Do ustalonego w umowie

05

dnia przekazujemy



dzieło.

Tylko pięć kroków dzieli Państwa firmę od wejścia w zupełnie nowy wymiar działalności.
Wyprzedzanie konkurencji? Ekspansja rynkowa? Pozyskiwanie nowych klientów?
Chętnie wspomożemy Państwa w realizacji tych – oraz wielu innych – celów.



bądźmy w kontakcie!






+48 791 571 548

kontakt@customate.pl

Poznań, Wilda

dziękujemy!

