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portfolio

1

80 celebrytów i 1582 wpłaty
#przybij5 Marcinowi

W ciągu ostatnich 2 lat zrealizowałem z sukcesem 14 kampanii
m.in. dla EY, Millennium Bank, Grupa ERGO Hestia, KGHM Polska
Miedź, Kompania Piwowarska, PKO Bank Polski, Nestle, Urząd m. st.
Warszawy.

2

+380% przychodu w ciągu 2 lat
OldTown Festival

Łączę umiejętności kreatywne i strategiczne. Kładę nacisk na
analitykę i kalibrację kampanii również dzięki wykształceniu
ścisłemu (farmacja). Pracowałem w globalnej korporacji EY, jak i w
niewielkich zespołach projektowych na różnych poziomach

3

14 717 reakcji na sponsoring

4

538 pomysłów kreatywnych

organizacji.

PKO BP

Wybrałem 4 projekty w trakcie których nauczyłem się najwięcej.

Chciałbym powiększać tą listę, dlatego mam nadzieję, że
zainteresuje Państwa moje portfolio.
Kontakt:
T 507 251 431
M adamwaliszewski@gmail.com

Redd’s

Kampania 1:#przybij5 Marcinowi

Zebranie 140 tys. zł
na protezę - „rękę
Terminatora”
Marcin Miąsko stracił rękę w wypadku. Jego
przyjaciele przez kilka tygodni próbowali zebrać

pieniądze na protezę – bez skutku. Nie byli w stanie
przebić się ze swoim komunikatem przez bardziej nośne
medialne potrzeby dzieci i pacjentów z nowotworami.
Przygotowałem dla nich strategię zbiórki.
proj. J. Wojniłko

1. #przybij5 Marcinowi | pomysł

Wiralna akcja w SM

Pomysł: Sprawienie, żeby
internauci i gwiazdy
#przybili5 Marcinowi.

Celebryci + Licytacja odcisków

Zainteresowanie
mediów

Nie poprosiliśmy o litość. Poprzez kolorową i optymistyczną komunikację na
FB i www pokazaliśmy, że Marcin jest optymistycznym chłopakiem, a jeśli
wystarczająco wiele osób przybije mu 5 poprzez facebookowe selfie, on
odwdzięczy się tym samym. Po setkach selfie zaprosiliśmy do akcji
celebrytów, któzy mogli odbić piątkę na plexi i przekazać na licytację.
Media nie przeszły obojętnie obok takiej akcji.

1. #przybij5 Marcinowi | wyniki

Fot.: facebook.com/przybij5

Put your title here.

1582 osoby
Wpłaciły pieniądze

116 675 zł
uzbierano w 4 miesiące. Producent obniżył cenę protezy.

80 celebrytów
odcisnęło dłonie (m.in. A. Radwańska, J. Kwaśniewska, O. Lubaszenko)

9 ogólnopolskich mediów
(w tym TVN24 i Panorama) zrealizowało materiał z akcji

5 maja 2016r.
Marcin jako ostatni dołączył do akcji

Case 2: „Czysta forma smaku Redd’s” //

538 odpowiedzi
na jeden brief
Kompania Piwowarska wprowadziła na rynek nową butelkę
Redd’s. Pracując w EY (dawne Ernst&Young)
poprowadziłem kampanię crowdsourcingową, której celem
było stworzenie contentu video, graficznego i zdjęć przez
konsumentów i społeczność kreatywną MillionYou.

Praca uczesnika

2. Czysta Forma Smaku Redd’s |działania

Zintegrowana kampania
Webinar

Remarketing

E-mail marketing

Partnerstwo z Eduweb. Zwiększenie

Wykorzystanie piksela Facebooka i

Segmentacja bazy danych 19 tys

zasięgu i ekspozycja marki, kilkaset

spersonalizowane wiadomości.

użytkowników; spersonalizowany e-

osób pracowało live na butelce

mail marketing.

Redd’s.

Analityka źródeł ruchu

Facebook Ads

Artykuł sponsorowany

m.in. mierzenie ruchu, CPC i CPL.

130 kampanii różniących się kreacją

Napisanie i opublikowanie artykułu

i grupami docelowymi.

w Digital Camera Poland i Fotopolis.

Optymalizacja konwersji

Partnerstwa

Analityka

Wraz z zespołem IT dopracowanie

Promocja w 16 szkołach

Mierzenie zdarzeń, śledzenie

platformy i mierzenie zdarzeń.

artystycznych.

konwersji, budowanie złożonych
raportów wewnątrzkorporacyjnych i
dla Klienta

2. Czysta Forma Smaku Redd’s | wyniki

Stworzenie kontentu przez
społeczność i ekspozycja
marki

125 filmów

179 grafik

Zasięg akcji wyniósł 350 000 osób. Na
stronę konkursową weszło 12 000 osób, a
285 z nich wgrało swoją pracę.

78 serii zdjęć

Put your title here.

Kampania 3: OldTown Festival

Goście z Tel Avivu spędzili
wakacje w Stargardzie…?
OldTown Festival był interesującą, ale niszową i przynoszącą straty
imprezą. Kierując działem promocji w latach 2014 – 2016
opracowałem strategię, która pozwoliła ją skomercjalizować i
sprawić, że stała się międzynarodową marką.

fot. własna

3. OldTown Festival | pomysł

Podjęte działania
Działania przeprowadziłem kierując 12osobową grupą wolontariuszy z Polski, Finlandii i
Niemiec.

STRATEGIA

DIGITAL

SPOŁECZNOŚĆ

EVENTY

MEDIA

Podbicie USP (ekstremalna

Stworzyłem nową www.

Skoordynowałem

Aby utrzymać relacje

Zrealizowałem

przygoda), zmieniliśmy TG,

Zrealizowałem działania

tłumaczenie strony na 3

pomiędzy uczestnikami

dokumentację

przystępność języka,

content marketing (txt +

języki i kampanię

przez cały rok,

fotograficzną i nagrałem

oparcie się na materiałąch

video). Przeprowadziłem

promocyjną w SM w 8

zorganizowaliśmy ponad

materiały wideo z

wizualnych: zdjęciach i

skoordynowaną kampanię

krajach. Stworzyłem i

30 wydarzeń lokalnych.

poradnikami i

filmach pokazujących

SM i e-mail marketing.

animowałem kilkadziesiąt

Współpracowaliśmy

promującymi imprezę.

grup lokalnych na FB.

również z Multikinem i

Przygotowywałem

Cenegą.

informacje prasowe.

widowiskowość i relacje
uczestników

3. OldTown Festival | wyniki

„Rok dzielę na 5 dni OldTown i na 300 dni czekania.”
Filip Szwejser, uczestnik

386 ► 815 liczba uczestników

▲380%: przychód imprezy

1 ► 142 os.: Liczba gości z zagranicy

36 materiałów w prasie i TV (w tym TVN24 i POLSAT)

2500 km: pokonali goście z Izraela

fot. własna

Case 4: „#wejdźnapokład Tall Ships Races”

Klienci Banku zaproszeni
na pokłady żaglowców
Klient (PKO BP) chciało pokazać swój wkład w największą
imprezę żeglarską w Europie. Wraz z wspólnikiem z
MediaStorm zrealizowaliśmy kampanię, która zaangażowała
klientów Banku, uczestników Regat i obserwatorów Finału.

Grafika: MediaStorm

4. #wejdźnapokład | działania

1. Konkurs i śledzenie losów załóg
Wciągnięcie w akcję społeczności żeglarskiej poprzez ogłoszenie
konkursu i Facebookową kampanię targetowaną wg zainteresowań.

2. Blog i SM Bankowe
Zbudowanie emocjonalnej więzi poprzez przybliżenie imprezy
wszystkim klientom Banku.

Finał Tall Ships Races

3. Relacja na żywo
Klienci i uczestnicy mogli zobaczyć ogrom wkładu PKO dzięki materiałom
wideo i foto, które przygotował koordynowany przeze mnie zespół.

4. Wypromowanie #
Poprzez działania offline (hostessy) i online (SM Banku, blog) emocje

uczestników połączono z materiałami pokazującymi jednostki i aktywność
CSR Banku.

4. #wejdźnapokład | wyniki

Fot.: facebook.com/przybij5

Put your title here.

4 142
Liczba pozytywnych reakcji

14 717
Liczba interakcji w SM

51 wpisów
Na blogu korporacyjnym

414 553
Zasięg kampanii Facebook Ads

