


Clipperton Creative Zone tworzą ludzie z pasją. Dzięki temu w 100% angażujemy się w to, co robimy, a za sprawą olbrzymiej wyobraźni tworzymy całkiem nowe produkty.  

Staramy się budować i utrzymywać partnerskie stosunki z Klientami. Dostosowujemy nasze rozwiązania do indywidualnych potrzeb tak, by Klient był zadowolony  

z powierzonego nam zadania. Celem działalności firmy Clipperton jest szeroko pojęty marketing – coś, co jest niezbędne w nowoczesnym świecie biznesu. Clipperton Creative  

Zone to mix dobrej koncepcji marketingowej, przemyślanej kreacji i profesjonalnego podejścia do realizowanych projektów. Profesjonalizm, elastyczność, odwaga  

w tworzeniu, świeżość pomysłów a przy tym lojalność i terminowość sprawiają, że Klienci obdarzają nas swoim zaufaniem. Zawsze stajemy na wysokości otrzymanego  

zadania. Warunkiem dobrej współpracy z Klientem jest poznanie jego oczekiwań i wyobrażeń, środowiska, w jakim pracuje i celów, jakie zamierza osiągnąć. Realizujemy  

szeroki wachlarz usług związanych z marketingiem oraz grafiką. Potrafimy wykreować, ustalić strategię i wypromować wizerunek nowo powstałej marki. Robimy to  

od fazy koncepcyjnej poprzez proces projektowy, aż do końcowej realizacji. Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu w branży obsługujemy zlecenia kompleksowo. Naszą  

specjalnością jest organizowanie konferencji, eventów, targów i wystaw. Dzięki Państwa zaufaniu udowadniamy kolejnym Klientom, że współpraca z nami to czysta przy-

jemność. Umiejętność dialogu z Klientem sprawia, że w większości przypadków jednorazowe zlecenie przeradza się w stałą współpracę. Współpracujemy z wyselekcjono-

wanymi partnerami z kraju i z zagranicy, dzięki czemu mają Państwo gwarancję wysokiej jakości  

naszych usług. Priorytetem naszej pracy jest realizacja potrzeb i zadowolenie Klienta. Cel ten osiągamy  

poprzez indywidualne podejście do każdego projektu.

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.
                                                                                                                                                     

                                                                                                                 Henry Ford
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FIRMA



Skuteczne doradztwo marketingowe i prowadzenie działań marketingowych przekaż profesjonalnej agencji interaktywnej. Zyskaj czas, 
wiedzę i doświadczenie kilkunastu specjalistów w swoich dziedzinach i zdobądź realną przewagę na rynku.

• KOMPLEKSOWA OBSŁUGA MARKETINGOWA W JEDNYM MIEJSCU
• DORADZTWO MARKETINGOWE - ZAWSZE NA CZASIE
• BRANDING - SWIEŻE SPOJRZENIE
• STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKI TO PODSTAWA
• SPOTKANIA ZAWSZE NA CZASIE
• RAPORTY ZAWSZE SIĘ PRZYDAJĄ

Pomysł  na taką ofertę, to odpowiedź na realne potrzeby naszych Klientów. Wprowadzając tą usługę do naszej oferty zapewniliśmy 
przedsiębiorstwom wsparcie w postaci profesjonalnego zespołu ludzi, którzy ze swoim doświadczeniem są w stanie doradzić i zapro-
ponować optymalne rozwiązania. Dzięki nam możecie Państwo odciążyć swoje firmy zarówno od niepotrzebnych kosztów związanych 
z zatrudnieniem pracowników,  jak i być pewnym, że pracując z nami unikniecie zbędnych wydatków. Podtrzymujemy tezę, że tylko 
profesjonalne działania marketingowe pozytywnie oddziaływają na rozwój firmy. W zależności od oczekiwań zainteresowanej firmy 
współpraca może przybierać formę:

• usługi kompleksowej
• wykonanie pojedynczego zadania

Usługa kompleksowa: prowadzimy ścisłą współpracę pomiędzy naszą firmą a Klientem. Delegujemy naszego pracownika i zostaje on „opiekunem” Klien-
ta. Nasze działania rozpoczynamy od zdefiniowania stanu faktycznego (co jest dobre, a co złe) przeprowadzamy komplet analiz, a w dalszej kolejności przedstawia-
my plan działania (doradzamy czy i w jakim kierunku powinny iść zmiany, np. w promocji, dystrybucji). Zdecydowanie mniej zaawansowaną formą współpracy jest działanie na  
zasadzie wykonania pojedynczego zadania/zlecenia jak np. zaprojektowanie materiałów reklamowych, strony www, zorganizowania wyjazdu firmy na targi/konferencję. Jako  
„zewnętrzny dział  marketingu” proponujemy kompleksowe rozwiązania jak i pojedyncze usługi: 

OUTSOURCING 
MARKETINGU

• Strategia marketingowa
• Copywriting
• Badanie oraz analiza rynku i konkurencji
• Tworzenie stron internetowych
• Kampanie internetowe

• Kampanie mailingowe
• Marketing społecznościowy (Social Media Marketing)
• Identyfikacja wizualna (Corporate Identity Manual)
• Organizacja targów i wystaw
• Programy lojalnościowe
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• Grafika reklamowa – ulotki, plakaty, foldery, katalogi, reklamy prasowe, newslettery, itp. …

Oferujemy oryginalne, dopasowane do indywidualnych potrzeb  prowadzonej przez Państwa działalności projekty 
graficzne. Na początku omawiamy koncepcję, ustalamy z Klientem cele produkcji, objętość i zawartość merytorycz-
ną. Doradzamy najwłaściwsze parametry (np. format druku), aby optymalizować koszt całego projektu.

• Identyfikacja wizualna – księga identyfikacji wizualnej, logotypy, papier firmowy, wizytówki, itp.

Duże znaczenie w rozwoju firmy ma spójne zaprezentowanie wizerunku. Odpowiednio dobrane i zgrane ko-
lory oraz grafika mogą sprawić, że zarówno typ działalności jak i oferta będą łatwe do zapamiętania. Clip-
perton Creative Zone przygotowuje projekty graficzne identyfikujące Państwa firmę tak, aby były oryginalne,  
dopasowane indywidualnie do profilu prowadzonej działalności oraz pozytywnie odbierane przez klientów. Szczególną wagę przykładamy do prawidłowego wykonania  
„Księgi Znaku” dla logotypu firmowego. 

• DTP – Skład książek, publikacji, katalogów, broszur, folderów, innych nośników treści…

Clipperton Creative Zone oferuje usługę projektowania i elektronicznego składu publikacji i katalogów, broszur, itp. W ramach naszych usług DTP zapewniamy: sesje  
fotograficzne produktów, obróbkę graficzną zdjęć, skład publikacji i przygotowanie do druku, doradztwo dotyczące dalszej obróbki projektu (dobór odpowiednich  
formatów, papieru, itp.).
 

KREACJA
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Współpracujemy z wieloma drukarniami w kraju jak i za granicą. Przez wiele lat wypracowaliśmy preferencyjne warunki współpra-
cy co przekłada się na atrakcyjne ceny jak i terminy realizacji. Sugerujemy naszym Klientom najbardziej optymalne rozwiązania  
dobierając najwłaściwsze techniki druku.

• Druk małoformatowy

Offset – druk offsetowy– jest to przemysłowa odmiana druku płaskiego, w której obraz przenoszony jest z płaskiej 
formy drukowej na podłoże drukowe (np. papier) za pośrednictwem cylindra obciągniętego gumą. Offset jest obec-
nie jedną z najpopularniejszych technik druku. 
(źródło: http: //pl.wikipedia.org/wiki)

Druk cyfrowy – jest to idealne rozwiązanie dla druków nisko i średnio nakładowych. Zamawiacie Państwo tylko taki 
nakład, jaki jest w danej chwili potrzebny. Druk cyfrowy sprawdza się tam, gdzie potrzebny jest druk spersonalizo-

wany. Jest to metoda druku nie „do pobicia” pod względem ceny, jakości i czasu, w jakim się drukuje. Druk cyfrowy idealnie sprawdza się  
w przypadku różnego rodzaju szkoleń, sympozjów czy też niektórych akcji marketingowych. Zalety druku cyfrowego:
• druk 1 egzemplarza/szt., bez dodatkowych kosztów związanych z przygotowalnią;
• w każdej chwili możecie Państwo zamówić dodruk z aktualnymi danymi; 
• idealne metoda druku w przypadku np. „szybkich” akcji marketingowych; 
• możliwość personalizacji nakładu, przy użyciu jednego projektu graficznego i zawarciu zmiennych danych. 

• Druk wielkoformatowy

Mamy w swojej ofercie reklamę na nośnikach wielkoformatowych. W zależności od potrzeb i zastosowania podpowiadamy, jaki nośnik będzie odpowiedni. Wydruki wielko-
formatowe - przykładowe zastosowanie:

POLIGRAFIA

• banery
• billboardy
• naklejki
• druk na różnego rodzaju foliach 

(samoprzylepne, one way vision)

• papiery o różnych grubościach:  
matowe, błyszczące oraz samo-
przylepne

Wykończenie wydruków:
• zgrzewanie
• oczkowanie
• naklejanie na piankę
• naklejanie na PCV

• laminowanie folią
• laminowanie folią odporną na UV
• naklejanie na piankę
• naklejanie na PCV
• oprawa w ramki aluminiowe
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REKLAMA  
WIZUALNA

• Reklama na samochodzie firmowym
Zaletą takiej formy jest codziennie docieranie do setek potencjalnych Klientów, przyczyniając się do wzrostu zainteresowania ofertą firmy. 
Oryginalna reklama budzi ciekawość i przyciąga. Mobilność – to jest najmocniejszy argument popierający zasadność wykonania takiej 
reklamy. Kolejną bardzo ważną z punktu widzenia budżetu jej zaletą jest również jej stosunkowo niska cena, w przeliczeniu na potencjalną  
ilość odbiorców. Inna zaleta to trwałość – w przypadku oznakowania samochodu mamy możliwość wyboru na jaki okres zostanie „założona”  
reklama. Jako profesjonaliści oferujemy kompleksowe usługi – począwszy od propozycji projektu i przeniesienia go na monitor, poprzez  
produkcję i wykonanie wyklejenia. Uwzględniamy przy tym indywidualne potrzeby i sugestie Klienta. 

• Reklama wizualna
Jak łatwo się domyślić, reklama wizualna to taka forma, która kusi potencjalnego Klienta przy pomocy obrazu. A zatem wszelkiego typu 
bodźce kierowane są przede wszystkim w stronę narządu wzroku – kuszą kolory i forma samej reklamy. To, co wyróżnia dobrą reklamę  
to jej skuteczność. Każda reklama powinna być dostępna dla jak największej grupy odbiorców. Wyróżnikiem reklamy jest także sposób 
zwracania uwagi potencjalnych Klientów. Jako profesjonalista na rynku usług marketingowych jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu 
wszelkiego rodzaju formy reklamy wizualnej. W naszej ofercie znajdują się między innymi:

Clipperton Creative Zone oferuje pełen zakres kompleksowych rozwiązań marketingowych, dlatego jesteśmy w stanie zaspokoić indywidualne potrzeby naszych Klientów.

• Systemy prezentacyjne
Specjalizujemy się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu stoisk ekspozycyjnych. Oferta naszej agencji to wysokiej jakości systemy prezentacyjne i wystawiennicze. Nasze 
rollupy, lady degustacyjne i prezentacyjne czy ścianki reklamowe umożliwiają atrakcyjną aranżację nawet najbardziej wymagających osób. Ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, 
by produkty, które Państwo otrzymujecie, zapewniały komfort użytkowania (szybki montaż i demontaż a także łatwość w transporcie). Jako agencja świadczymy usługi w zakresie profesjo-
nalnego i kompleksowego doradztwa marketingowego jak i produktowego. W swojej ofercie mamy także zabudowę targową. Wykonujemy oryginalne zabudowy targowe, które wyglądem 
bazują na pomysłach i sugestiach naszych Klientów. Zawsze opracowujemy indywidualny projekt zachowując wszystkie niezbędne procedury. Nasz zespół słynie z profesjonalizmu i dbałości 
o najmniejsze szczegóły.

• reklamy świetlne (kasetony podświetlane)
• wielkoformatowe reklamy świetlne, oparte na profilach aluminiowych
• litery przestrzenne metalowe (stal nierdzewna kwasoodporna, alu-

minium)

• litery przestrzenne świecące (dioda, neon, oświetlenie jarzeniowe)
• wielkoformatowe tablice budowlane
• konstrukcje stalowe
• litery i znaki graficzne przestrzenne ze styroduru

• systemy informacji wizualnej (tabliczki na drzwi, systemy kierunkowe itp.)
• reklamy na pojazdach
• reklamy wyklejane na witrynach sklepowych (m.in. folia One Vision)
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TARGI, KONFERENCJE,
WYSTAWY, KONCERTY

Od samego początku swej działalności Firma Clipperton specjalizuje się w organizacji targów, konferencji, eventów, szkoleń czy wystaw.  
W kontaktach z naszymi Klientami staramy się przejąć wszystkie obowiązki związane z organizacją prowadzonych imprez gwarantując 
przy tym, że współpraca z naszą firmą to profesjonalizm w każdej postaci. O sukcesie każdego przedsięwzięcia decydują ludzie, którzy 
pracują przy danym zleceniu. Nasz zespół to ludzie młodzi, ale już doświadczeni. To, co nas charakteryzuje to energia w działaniu, kre-
atywność w myśleniu i solidność w wykonaniu. Na każdym etapie realizacji zlecenia jesteśmy tam gdzie nas potrzebują i gdzie powinniśmy 
być. Nasze kompleksowe podejście do tematu pozwala na powierzenie nam realizacji zadania począwszy od budżetowania, pomysłu  
i koncepcji poprzez opracowanie scenariusza i scenografii wydarzenia, techniki estradowej i multimedialnej skończywszy na sprawach 
promocji wydarzenia. Nasze atuty:

• szczegółowa i dokładna analiza potrzeb
• oryginalne pomysły i nieszablonowe rozwiązania
• kompleksowa oferta
• doświadczony zespół

• minimalizacja „kosztów”
• osobisty nadzór „koordynatora” nad realizacją planu
• zawsze mamy plan „B”
• jakość świadczonej usługi

Dzięki doświadczeniu jakie posiadamy wiemy doskonale jak przygotować efektowne, interesujące i przyciągające wzrok stoisko. Targi to miejsce gdzie należy wyeksponować swoje  
stoisko, uwzględniając oczywiście wszystkie normy i reguły. Stoiska są przygotowane zawsze odpowiednio do okoliczności i oczekiwań naszych Klientów. Pracując z nami dostajecie Państwo 
doradztwo oraz pełną obsługę i wsparcie merytoryczne oraz techniczne – w czasie targów lub innej imprezy jesteśmy do Państwa pełnej dyspozycji. Naszą współpracę rozpoczynamy od 
etapu, którym jest przygotowywanie projektu. Podstawą do tego jest szczegółowa i konstruktywna rozmowa z naszym Klientem, tak aby ustalić kierunek działania i zrozumieć wizję projektu 
stoiska. To co tworzymy i proponujemy naszym Klientom to stoiska projektowane w oparciu o najnowsze trendy w zakresie wystawiennictwa i przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań 
technologicznych. Odważnie i ambitnie szukamy nowych rozwiązań, wykraczamy poza utarte ścieżki i projektujemy stoiska targowe według niestandardowych pomysłów. 

Poza eventami, targami, konferecjami i wystawami zajmujemy się organizacją koncertów i imprez plenerowych. Naszym Klientom oferujemy:

• sceny estradowe, konstrukcje aluminowe, konstrukcje lahyer, podesty
• nagłosnienie koncertow, eventow, teatralne
• oświetlenie koncertowe, architektoniczne, instalacyjne
• multimedia - ekrany ledowe, plazmy, kurtyny ledowe, projektory, mapping 3d
• tłumaczenia symultaniczne - kabiny, słuchawki, tłumacze
• catering - kuchnia świata, zastawy, stoły, krzesła, szatnie, bary, pokazy barmanski
• wizualizacje - profesjonalne wizualizacje 3d imprez

Nasza mocna strona to kompleksowa organizacja imprez - kosztorys, planowanie,  
impresariat artystyczny, technika, realizacja dzwieku i obrazu.

Współpracujemy na stałe z gwiazdami polskiej sceny m.in. RED LIPS, DAWID KWIATKOWSKI, 
MROZU
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MARKETING 
INTERNETOWY

• E-MAIL MARKETING

E-mail marketing w dzisiejszych czasach to jedna z najlepszych ze względu na koszty, form reklamy internetowej. Działania e-mail marketin-
gowe obejmują w swoim zakresie m.in. tworzenie oraz rozbudowę bazy adresów e-mail, zarządzanie nią, przygotowanie treści wiadomości 
e-mail, jej wysyłkę oraz obsługę informacji zwrotnych. Skuteczność działań e-mail marketingowych to szczegółówa analiza informacji pozy-
skanych za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania.

• SOCIAL MEDIA

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie prowadzenia profili Klienckich w serwisach społecznościowych. Doświadczenie, które wypra-
cowaliśmy przez ostatnie lata pozwala w sposób efektywny prowadzić interesujące profile. Korzyści z obecności w Social Media:

• budowanie wizerunku nowoczesnej firmy
• nawiązanie dwukierunkowej komunikacji
• dostęp do informacji/promocji/produktów na bieżąco
• wzrost świadomości marki
• wzrost wizyt na stronie

• stworzenie więzi z klientami-interakcje
• poznanie oczekiwań i opinii klienta
• duże grono odbiorców naszego przekazu
• wzrost sprzedaży

• STRONY INTERNETOWE
Jako profesjonaliści projektujemy i tworzymy strony internetowe w oparciu o najnowsze trendy i nowoczesny design. Budujemy nowo-
cześnie z wykorzystaniem nowych technologii oraz w zgodzie z aktualnymi wytycznymi Google. Pamiętamy, aby projektowana strona 
internetowa dostosowywała się do wielkości urządzeń mobilnych. Projektowanie strony internetowej w dzisiejszych czasach powinno 
opierać się User Experience (UX), to podstawa osiągnięcia późniejszego sukcesu.

Responsywne strony internetowe dostosowujące się do urządzeń mobilnych, to technologia która zagościła już na stałe i przynosi wiele 
korzyści dla użytkownika. Jako specjaliści w tym co robimy dbamy także o bezpieczeństwo online, dlatego strony które projektujemy 
odpowiednio zabezpieczamy i dostosowujemy do aktualnych wymogów RODO. Zwracamy uwagę, aby strony posiadały protokół https, 
używamy szyfrowanych certyfikatów.
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FOTO/VIDEO
MULTIMEDIA

Usługę filmowania i fotografowania za pomocą drona wprowadziliśmy, aby uzupełnić naszą ofertę. Proponujemy profesjonalne i kom-
pleksowe wykonanie usługi. Nagrywamy i robimy zdjęcia z powietrza za pomocą sprzetu najwyższej jakości. Zastosowanie drona...

• zdjęcia nieruchomości (mieszkanie, dom, nowa inwestycja deweloperska, hotel)
• inspekcje budowlano-techniczne, 
• filmy reklamowe i promocyjne, 
• transmisje na żywo (np. eventy), 
• wesela

Drony to jedno, ale fotografia naziemna to drugie. Oferujemy wykonanie zdjęć za pomocą profesjonalnego sprztu firmy NIKON. Jesteśmy 
na mniejszych i większych wydarzeniach w kraju jak i zagranicą. Robimy fotoreportaże i sesje zdjęciowe jak również edycję materiałów 
fotograficznych oraz ich końcowy montaż. Wyróżnia nas dbałość o wysoką jakość, kompleksowa obsługa klienta i otwartość na jego 
potrzeby.

Jako agencja tworzymy spoty reklamowe kompleksowo. Każdy Klient potrzebuje czegoś innego. Nasze propozycje szyjemy na miarę indywidualnie do potrzeb. Współpracę rozpoczynamy od ustalenia koncepcji 

i scenariusza. W dalszej kolejności sugerujemy użycie odpowiednich techniki . Są to m.in.: materiał wideo, w tym nagrania za pomocą drona, animacje 2D, 3D, możliwość podłożenia dźwięku (muzyka, lektor)  

i przygotowane w formatach odpowiednich do emisji. Od czego zależy koszt spotu reklamowego:

• przewidywana długość  trwania spotu

• Czy jest scenariusz czy trzeba go przygotować

• Jaka jest koncepcja spotu:

       - czy planowany jest udział aktorów

       - czy do wykonania spotu planowane jest wynajęcie studia/pleneru

       - czy planowane jest użycie np. animacji 3D

       - czy planowane jest nagranie lektora i/lub zakup praw do muzyki

       - czy planowane są zakupu zdjęć np. na Stocku

• sposób i technika realizacji spotu

• przygotowanie gotowych plików do emisji

• jakie są pola eksploatacji spotu (strona www, YouTube, TV, itp.)

• czas trwania kampanii z użyciem spotu
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GADŻETY
ODZIEŻ REKLAMOWA

Gadżet – inny wymiar promocji. Współpracujemy z firmami zajmującymi się produkcją oryginalnych gadżetów reklamo-
wych. Dzięki wieloletniej współpracy z poszczególnymi kooperantami i szerokiej sieci kontaktów oferujemy atrakcyjne 
ceny i terminy na realizację wielu produktów. 

Używamy czasem takiego powiedzenia „Jak Cię widzą, tak Cię piszą”. Znaczenie tego przysłowia mówi samo za siebie, 
ludzie oceniają po wyglądzie zewnętrznym, innymi słowy, styl i schludność ubrania jest wizytówką danej osoby. Ciekawy 
t-shirt z oryginalnym nadrukiem to także wyrażenie swojego aktualnego np. nastroju. Dlatego też coraz częściej nasi 
Klienci dostrzegają zalety stosowania w swoich kampaniach promocyjnych odzieży reklamowej. Jedni rozdają ją w pre-
zencie, inni dodają do sprzedawanych produktów. 

Idąc z duchem czasu nasi Klienci wybierają coraz to nowsze metody choćby w zakresie znakowania - np. nadruk wypukły 
(puchnący), znakowanie odzieży farbami fluorescencyjnymi (świecą w nocy). Standardami jednak cały czas pozostaje 
nadruk i haft.
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GWT 6
Centrala alarmowa

Zalecane zastosowanie

• Kotłownie gazowe (CH4)
• Oczyszczalnie ścieków (CH4, H2S, SO2, NH3, CL2)
• Stacje redukcyjno – pomiarowe (CH4)
• Lakiernie (Ksylen, Benzen, Toulen, Aceton itp.)
• Rozlewnie gazów (LPG)
• Chłodnie i maszynownie (NH3, FREON)
• Stacje AUTO-GAZ (LPG)
• Stacje diagnostyczne (CO, LPG, CNG, NO/NOx) Pomelo

BrokułyKalafior biały

Pomarańcze

Grapefruit 
czerwony

Czarna porzeczka

Włoszczyzna

OWOCE  I WARZYWA

3,99 zł

2,49 zł

5,99 zł

4,99 zł

6,49 zł 2,99 zł

3,49 zł

5,49 zł

Truskawki
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Wszystkie zdjęcia prezentowane na naszej stronie internetowej są wykonane podczas tych wszystkich imprez, które nasza agencja Clipperton Creative Zone miała przyjemność organizować.
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www.clipperton.pl    biuro@clipperton.pl    tel.: 509 090 244


