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Przygotowania
do nowego sezonu



Rok 2020 był dla nas wszystkich 

szalenie wymagający, a praca 

w tak nieprzewidywalnych wa-

runkach była ogromnym wy-

zwaniem. Znalezienie balansu 

pomiędzy realizacją planów 

rozwojowych a logistyką funk-

cjonowania f irmy w  obliczu 

globalnego problemu było, dla 

naszej młodej wciąż organizacji, 

ogromnym testem. Analizując 

dane podsumowujące minio-

ny rok, z czystym sumieniem 

możemy stwierdzić, że test ten 

zdaliśmy. Niewielka optymali-

zacja sieci punktów własnych 

wraz z przeniesieniem budże-

tu w kierunku online pozwoli-

ły nam zamknąć rok bez strat 

względem roku 2019, co w do-

bie pandemii, lockdownów oraz 

ogólnego spowolnienia gospo-

darczego jest dla nas powodem 

do dumy. Ogromną rolę w tym, 

że udało nam się utrzymać kurs, 

miał oczywiście nasz rewelacyj-

ny zespół, który czujnie i bardzo 

wiem, że w 2021 możemy konse-

kwentnie zmierzać w kierunku 

kolejnych celów biznesowych.

Trend doświadczania jest jed-

nym z największych megatren-

dów prognozowanych na naj-

bliższe lata. Wydaje się on być 

odporny na pandemię, co więcej 

- obecna, trudna sytuacja wyda-

je się go dodatkowo podsycać. 

Daje nam to przesłanki do po-

dejmowania kolejnych odważ-

nych decyzji biznesowych. Nasze 

społeczeństwo ewoluuje i nawet 

w tych trudnych czasach kon-

sekwentnie i radykalnie zmie-

nia swój styl życia, przykładając 

coraz większą uwagę do jakości 

konsumpcji czasu wolnego. Wła-

śnie dlatego rok 2021 zapowiada 

się szalenie pracowicie. Wszystko 

po to, by nasz ekscytujący świat 

stał się dostępny na wyciągnięcie 

ręki każdej osoby decydującej się 

ruszyć z miejsca.

dynamicznie orientował się w re-

aliach ciągłych zmian warunków 

biznesowych w minionym roku. 

Dziś zdecydowanie spokojniej 

patrzę w przyszłość niż w marcu 

ubiegłego roku. Pełna mobiliza-

cja i zaangażowanie, które doda-

wało nam wszystkim sił w trakcie 

najbardziej niepewnych chwil 

minionego roku, z dzisiejszej 

perspektywy utwierdzają mnie 

w przekonaniu, że ambitne pla-

ny są w naszym zasięgu, pomi-

mo trwającego dookoła cha-

osu. Od lat stawiamy na bardzo 

dynamiczny rozwój. Według 

wskaźników w ciągu ostatnich 

lat wyrośliśmy na lidera branży 

czasu wolnego w naszym kraju. 

Ciągła praca nad rozwojem sieci 

partnerów, dystrybucją produk-

tów oraz rozwój innowacyjnych 

rozwiązań dla biznesu to kolejne 

kamienie milowe w historii na-

szych działań. Po zeszłorocznych 

perturbacjach i tym, jak spraw-

nie wobec nich zareagowaliśmy, 

Pomagamy żyć bardziej

...bardziej niż kiedykolwiek wcześniej

Grzegorz Rożalski
Dyrektor Generalny
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ZAPAKUJ
NA PREZENT

W trudnym dla nas wszystkich 

momencie, jakim była wiosna 

2020, kiedy zamknięte były ga-

lerie i obowiązywały najściślejsze 

jak dotąd obostrzenia związane 

z pandemią COVID-19, wprowa-

dziliśmy szereg akcji wychodzą-

cych naprzeciw potrzebom klien-

ta - od darmowej dostawy, przez 

wydłużenie okresu ważności vo-

uchera do 500 dni, aż po wpro-

wadzenie usługi “Zapakuj na pre-

zent”.

ELEGANCKIE
PUDEŁKO

Pomysł na eleganckie pudełko 

prezentowe dojrzewał w naszym 

dziale niemal przez cały 2019 

rok, jednakże pilniejsze projekty 

zawsze odsuwały go na dalsze 

miejsce na liście priorytetów, póki 

sytuacja nie zmotywowała nas do 

wysunięcia go na przód.

Wiemy, że nic nie zastąpi prawdzi-

Obdarować najbliższych
w czasach pandemii

Wręcz Prezentmarzeń - 
bez wychodzenia z domu?
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Aleksandra Bromblik
Specjalista ds. zakupów

Zestaw zapakuj na prezent



wego spotkania twarzą w twarz, 

ale wiemy również, że czas nie 

stoi w miejscu - urodziny, święta 

i inne okazje przychodzą i mijają, 

bez względu na to, czy możemy 

je obchodzić w większym gronie, 

z rodziną i przyjaciółmi, czy nie. 

Dlatego też, wprowadzona przez 

nas usługa “Zapakuj na prezent” 

- początkowo dostępna bez do-

datkowych opłat - pozwalała ob-

darować najbliższych bez nara-

żania ich na kontakt z chorobą 

w przypadku, gdy nie można było 

prezentu dostarczyć samodziel-

nie. Połączone z tym było również 

wprowadzenie opcji wysłania 

prezentu bezpośrednio do obda-

rowanego, wcześniej niedostępne 

w naszym systemie.

Akcja okazała się sukcesem 

i z czasem, gdy restrykcje zniesio-

no, nowe opakowanie trafiło do 

naszej stałej oferty i wciąż cieszy 

się powodzeniem.

Cieszę się,
że tu jesteś  
W czym mogę
Ci pomóc?

torba
zapakuj na prezent
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Od strony graficznej, rok 2020 - 

nietypowy pod każdym innym 

względem - był rokiem wdra-

żania naszego długofalowego 

planu ujednolicenia całej linii 

poligraf icznej naszych marek. 

Proces ten był znacznie ułatwio-

ny dzięki doświadczeniu zdoby-

temu podczas przygotowania 

i wprowadzania nowej formy 

zestawu prezentowego. Naj-

większą zmianą była oczywiście 

nasza nowa karta podarunkowa, 

w przypadku której wprowadzo-

na nowa funkcjonalność - moż-

liwość wielokrotnego jej użycia 

- połączona została ze, z dawna 

ucher A4 używany na stoiskach, 

po zmiany niezauważalne, ale 

zwiększające komfort klienta. 

Najlepszym przykładem jest pa-

pierowa torebka prezentowa - 

wydłużenie jej o 2 cm sprawiło, 

że łatwiej można zmieścić w niej 

kopertę typu pillow box, która 

jest jednym z opakowań wyko-

rzystywanych na stoiskach.

Zwieńczeniem pracy wykona-

nej w 2020 roku będzie przygo-

towanie w 2021 roku Systemu 

Identyf ikacji Wizualnej (tzw. 

SIW). Spójny i jednolity system 

jest potężnym narzędziem mar-

ketingowym, który może nam 

już planowanym, nowym projek-

tem prezentacji kart podarunko-

wych. Co więcej, zmiany wyma-

gał również sposób ekspozycji 

w naszych punktach sprzedaży 

bezpośredniej.

Poza dużymi projektami, jak 

zestawy prezentowe czy karty, 

które wymagają konsultacji z in-

nymi działami w naszej f irmie 

i zaangażowania wykraczającego 

poza dział marketingu, zmianom 

uległy również wszystkie inne 

materiały przez nas przygoto-

wywane. Od zmian niedużych, 

ale znaczących, jak voucher wy-

korzystywany w biurze czy vo-

Nowy pillowbox
go-racing.pl

Rozwój
i unifikacja

Piotr Prażmowski
Kierownik Zespołu Graficznego

Aleksandra Bromblik
Specjalista ds. zakupów



pomóc w usystematyzowaniu 

prac projektowych naszej fi rmy 

jak i fi rm zewnętrznych. Poprzez 

stałe i konsekwentne stosowanie 

systemu będziemy mogli wpły-

wać na popularność i zapamię-

tywalność marki Prezentmarzeń, 

co znacząco przekładać się bę-

dzie na budowanie świadomości 

marki.

MARZY MI SIĘ
- MARZYMISIE

W minionym roku do naszego 

Marzymisia superbohatera dołą-

czył również jego brat, Marzymiś 

lotnik. Oczywiście, jest to dopiero 

druga maskotka z zaprojektowa-

nej przez nas serii przedstawia-

jącej naszego brand hero. Trzeci 

Marzymiś jest już w przygotowa-

niu i poznacie go w 2021 roku.

GO, GO, GO-RACING!

W związku z dynamicznym roz-

wojem naszej drugiej marki, rów-

nież Go-Racing zaczął wzboga-

cać się o nowe formy prezentacji 

i produkty towarzyszące. Pierw-

szym krokiem było uatrakcyjnie-

nie formy, w jakiej voucher trafi a 

do klienta poprzez wprowadze-

nie koperty typu pillowbox. By 

jeszcze lepiej prezentować luk-

susowe supersamochody, które 

są core naszej oferty w serwisie 

Go-Racing, zaprojektowaliśmy 

i wdrożyliśmy puszkę prezen-

tową - a to jeszcze nie koniec, 

ponieważ na rok 2021 zaplano-

waliśmy wprowadzenie nowego 

vouchera, torebki prezentowej 

oraz kolejnych gadżetów samo-

chodowych.

nowa karta
podarunkowa

nowa Maskotka
- MiŚ lotnik
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Ekspertyza, autorytet,
wiarygodność

Pandemia koronawirusa w 2020 

roku odcisnęła piętno na życiu 

niemal każdego z nas. Wpłynęła 

praktycznie na wszystkie bran-

że, w tym również SEO. Dlatego 

w tegorocznym podsumowa-

niu słowo “pandemia” będzie  

odmieniane przez wszystkie 

przypadki. Niestety, mniejsze  

zainteresowanie, a co za tym 

idzie słabnące trendy wyszukiwa-

nia usług dotknęły również nas.  

Pomimo tego, że utrzymaliśmy 

kluczowe frazy na dobrym po-

ziomie, mniejsza ilość wyszuki-

wań spowodowana lockdownami  

odbiła się na ruchu generowa-

nym z SEO.

STABILNOŚĆ ZMIAN

Pomimo sytuacji epidemicznej, 

w 2020 roku mieliśmy do czy-

nienia ze względną stabilnością 

w kontekście zmian wprowadza-

nych ze strony Google. Rewolu-

cję miało wywołać zapowiadane 

treści bloga o tematy pokrewne. 

Dzięki tym działaniom, w czwar-

tym kwartale 2020 roku odnoto-

waliśmy znaczący wzrost pozycji 

na nowe frazy, co zaowocowało 

zwiększeniem ruchu na nowych 

kategoriach oraz na blogu.

Ubiegły rok nauczył nas poko-

ry. Sytuacja epidemiczna zmu-

siła część z nas do pozostania 

w domu i pracy zdalnej. Pomimo 

całej sytuacji, znaleźliśmy prze-

strzeń na rozwój, a praca w sys-

temie hybrydowym stała się dla 

nas codziennością.

SEO W 2021 ROKU

Modyfikacje, jakie Google planu-

je wprowadzić w 2021 roku wska-

zują na to, że ten rok będzie bar-

dzo urozmaicony i pracowity. Nie 

jest to dla nas oczywiście powód 

do zmartwień, wręcz przeciwnie 

- w proponowanych zmianach 

widzimy dużą szansę na rozwój 

i poprawę komfortu korzystania 

z naszych stron internetowych

Rafał Zamojski
Kierownik Działu SEO

w poprzednich latach wdrożenie 

przez Google Mobile Index First, 

które koniec końców przesunię-

to na marzec 2021 roku. To prze-

sunięcie pozwoliło nam podjąć  

odpowiednie działania, aby lepiej 

przygotować się do nadchodzą-

cych zmian. 

EKSPERTYZA,
AUTORYTET,
WIARYGODNOŚĆ,

W roku 2020 Google wskazy-

wał na potrzebę publikowania  

e ks p e r c k i c h  t r e ś c i ,  k tó r e  

są godne zaufania i cieszą się  

autorytetem w konkretnej bran-

ży. Jak mantra powtarzany od 

wielu lat zwrot “Content is King”  

ewoluował w “Expertise is King”, 

a  bycie ekspertem w  swojej  

dziedzinie stało się czynnikiem 

rankingowym. Google szczegól-

nie preferuje strony, gdzie użyt-

kownicy znajdują więcej infor-

macji niż tylko te, których szukali.  

Biorąc pod uwagę nowe wytycz-

ne, w znacznym stopniu rozbu-

dowaliśmy kategorie naszej ofer-

ty w sklepie oraz rozszerzyliśmy 
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Rok 2020 to było totalne, bezu-

stanne zaskoczenie w obrębie 

dystrybucji. Zamykanie, otwie-

ranie, reżimy sanitarne w róż-

nych konfiguracjach i znów za-

mykanie, i na koniec otwarcie 

po to, by znów zamknąć. Cały 

rok jak w lunaparku. Wszystko 

oczywiście w związku z szaleją-

cą na świecie pandemią. To był 

ogromny sprawdzian dla nasze-

go zespołu, który z dnia na dzień 

musiał podejmować decyzje 

odnośnie organizacji pracy całej 

sieci i wdrażać je w życie czasami 

nawet w 24h. Jeżeli połączymy 

to z konsternacją na rynku retail 

i początkowym rozbiciem go na 

dwa wrogie obozy, najemców 

i wynajmujących, to naprawdę 

cała ta sytuacja przyprawiała 

wszystkich uczestników rynku 

o zawrót głowy.

Gdy wszyscy wzięli głęboki od-

dech i siedli do stołu szybko oka-

zało się, że retail jednak wciąż gra 

do jednej bramki i nad począt-

kowymi nastrojami wojennymi 

górę wziął biznesowy pragma-

tyzm. Dzięki owocnym negocja-

cjom i uzyskaniu partnerskich 

warunków dalszej współpracy, 

udało nam się przejść przez naj-

cięższy okres minionego roku za-

chowując stabilność finansową.

Jednocześnie, pomimo szaleją-

cej pandemii, nie zapomnieli-

śmy o rozwoju naszej sieci. W lip-

cu otworzyliśmy kolejny punkt 

w Warszawie w C.H. Atrium Tar-

gówek. Format showroomu na-

szej najsilniejszej marki rozwija-

my od czterech lat, kiedy to po 

raz pierwszy zdecydowaliśmy się 

na przeniesienie naszej sprzeda-

ży z dobrze znanych nam pasa-

ży na przestrzeń lokalu we wro-

cławskim centrum handlowym 

Wroclavia. Każdy kolejny projekt 

tego formatu to spore wyzwanie, 

a jednocześnie szansa na opty-

malizację aranżowanej przestrze-

ni. Wciąż rozwijamy ten koncept 

tak, by był on jeszcze bardziej 

przyjazny i dający klientom po-

czucie wolności, tak bardzo po-

trzebnej w realizacji marzeń.

TRZYMANIE DYSTANSU

DEZYNFEKCJA RĄK

ZAKRYWANIE UST I NOSA

NOWE ZASADY
KORZYSTANIA

Z GALERII
HANDLOWYCH

W 2020

Piotr Kaptór
Dyrektor Marketingu

SIEĆ
SPRZEDAŻY
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LOGO CZARNE I WIĘKSZE

SHOWROOM
W ATRIUM
TARGÓWEK

Dzięki konsekwentnej realizacji 

naszego planu ekspansji i zdro-

worozsądkowym negocjacjom, 

miniony rok zamknęliśmy posia-

dając w naszej natywnej sieci 26 

punktów na terenie całego kraju. 

Od lat rozwijamy się omnichane-

lowo, jednocześnie będąc najlep-

szym przykładem tego, że tylko 

takie podejście ma rację bytu we 

współczesnym handlu. Obec-

ny kryzys tylko utwierdził nas 

w przekonaniu, że to właściwy 

kierunek. W sytuacji, w której je-

den z kanałów dystrybucji zosta-

je osłabiony ( jak retail w czasie 

lockdownów ) tę stratę mogliśmy 

niwelować solidnym ecommer-

cem, z którego nasza marka się 

wywodzi. Wciąż widzimy ogrom-

ny potencjał w tym kanale dys-

trybucji, dlatego nie zwalniamy 

tempa typując i negocjując kolej-

ne lokalizacje, w których Prezent-

marzeń będzie mógł być jeszcze 

bliżej swoich klientów. Analizując 

obecną sytuację z pełną stanow-

czością możemy zadeklarować 

gotowość do dalszej ekspansji.
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Miniony rok okazał się bardzo in-

tensywny w technicznym świe-

cie biznesu e-commerce. Czasy 

wszechobecnej pandemii nie 

zwolniły działań - wręcz przeciw-

nie - ukierunkowały nas na bar-

dzo konkretne projekty oraz po-

kazały, że praca programisty czy 

project managera może być wy-

konywana fi zycznie poza biurem 

bez żadnych przeszkód. Myślę, że 

to doświadczenie pokazało wie-

lu fi rmom, że praca zdalna może 

już być pewnego rodzaju sukce-

sem, bo jest w stanie zwiększyć 

wydajność niektórych pracow-

ników.

JAZDA FERRRARI…

Planem typu “ must-have” 

w 2020 roku była zmiana silnika 

wyszukiwarki w serwisie prezent-

marzen.com. Wcześniejsze roz-

wiązanie nie spełniało naszych 

oczekiwań, a rozwój tego obsza-

ru działań był bardzo trudny - 

można to porównać do kłopotów 

z serii big ball of mud. Zapadła 

decyzja, że będzie to oprogramo-

wanie typu SaaS. Rozwiązanie 

okazało się strzałem w dziesiątkę, 

ponieważ niskim nakładem pra-

cy kilku osób, udało się wystarto-

wać z nowym silnikiem wyszuki-

wania. Soft, z jakiego korzystamy 

daje nam kilka funkcji out-of-

-the-box. Przykładem może być 

tutaj tolerancja literówek: jeżeli 

użytkownik wpisze frazę jazda 

ferrrari, dostanie wyniki związa-

ne z poprawną frazą jaką pewnie 

miał na myśli, czyli jazda ferrari. 

Rozwój tego oprogramowania 

trwa dalej.

18

Praca zdalna (...)
jest w stanie

zwiększyć wydajność

IT 2020 Dominik Wójcik
Dyrektor Działu IT



że każdy nasz Wykonawca może 

obsługiwać swoje numery rezer-

wacyjne z poziomu przeglądarki 

internetowej. Dotychczas było 

to możliwe tylko i wyłącznie na 

urządzeniach mobilnych z syste-

mem Android.

SEO W IT

W roku 2020 serwis prezentma-

rzen.com przeszedł bardzo moc-

ny, techniczny lifting tego, co wi-

dzi każdy użytkownik szukający 

prezentu. W żargonie IT nazywa-

my to frontendem. Prace pro-

gramistyczne prowadzone przy 

tak zwanym technicznym SEO 

można porównać do refaktory-

zacji kodu - nie chcieliśmy zmie-

niać funkcjonalności systemu 

a podnieść jakość kodu, ujedno-

licić pewne elementy, przyśpie-

szyć. Decyzja o takich zmianach 

była podyktowana przez dużego 

gracza internetowego - wyszuki-

warkę Google. Mając wytyczne 

prosto z Doliny Krzemowej, nie 

mieliśmy raczej argumentów do 

dyskusji w tym temacie - jak wie-

le sklepów działających online.

WSPÓŁPRACA
Z WYKONAWCAMI

Wielu z naszych Wykonawców 

mogło doświadczyć w ostatnim 

czasie kilku zmian w systemie re-

zerwacji, który tak naprawdę ma 

pomóc w procesie rozliczeń. Ten 

obszar naszego rozwoju jest po-

dzielony na kilka etapów. Obec-

nie w fazie końcowej wdrażania 

jest narzędzie, wydane dla Działu 

Finansów, które w 90% automa-

tyzuje proces rozliczeń części na-

szych Wykonawców.

Inną istotną informacją jest to, że 

pracownicy działu IT uruchomili 

aplikację przeglądarkową syste-

mu rezerwacyjnego. Oznacza to, 

nowa odsŁona strony
prezentMarzen.coM
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Rok 2020 dla Działu Grafi cznego 

stanął pod znakiem automatyza-

cji oraz standaryzacji. O ile plany 

zmian dotyczą wielu procesów, 

to tym ciągle rozwijającym się, 

który funkcjonuje od okolic mar-

ca 2020 roku jest automatyzacja 

procesu tworzenia fi lmów pro-

mocyjnych dla stacjonarnych 

punktów sprzedaży.

Innowacja to wzięcie 
dwóch istniejących 

elementów i złączenie
ich w nowy sposób

W przypadku automatyzacji pro-

cesu tworzenia fi lmów promo-

cyjnych nie zostały połączone 

dwa elementy, a sześć (Google 

Sheets, Illustrator, Photoshop, 

After Effects, Media Encoder oraz 

Bridge), które razem dały system 

7 razy mniej czasochłonny niż 

poprzedni. Co więcej - zmiany, 

które będą testowane na począt-

ku 2021 roku skrócą ten proces 

nawet 32-krotnie. Sam proces 

automatyzacji został wsparty 

poprzez ustandaryzowanie od-

twarzania f ilmów w punktach 

sprzedaży. Standaryzacji podlega 

dobierany Androidbox, jak i apli-

kacja do odtwarzania f ilmów. 

Stworzenie tej automatyzacji 

wymagało współpracy Działu 

Grafi cznego, Działu Techniczne-

go, Działu Produktu oraz Działu 

Retail.

Jeżeli oczekujesz czegoś 
nowego, musisz przestać 

działać po staremu

Automatyzacja fi lmów jest pro-

cesem, który rozwija się nie-

ustannie od marca 2020 roku. 

Pierwszym założeniem było im-

portowanie tekstów z Google 

Sheets do After Effects za pomo-

cą plików .csv. Już na tym etapie, 

automatyzacja składała się z 4 

elementów (Google Sheets, Illu-

strator, After Effects, Media En-

coder) oraz uzyskała własne kody 

proces autoMatyzacji
FilMÓw stoiskowycH
zostaŁ zaprojektowany
z MyŚlĄ o sprawnej
i eFektywnej pracy

Automatyzacja i standaryzacja

Sergiusz Wałaszkiewicz
Grafi k ds. Marketingu i Animacji
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elementów, określające punkt 

sprzedażowy oraz element pro-

mocji. Kolejnym krokiem było 

zminimalizowanie ilości plików 

z projektami f ilmów, poprzez 

złączenie wszystkich plików .aep 

do jednego dużego projektu. 

Następnie do automatyzacji 

dodane zostały Photoshop oraz 

Bridge, a do After Effects zostały 

podłączone pliki .jpg nazwane 

kodami odpowiadającymi punk-

tom sprzedaży oraz pozycjom 

promocyjnym. Adobe Bridge 

pozwolił na usprawnienie proce-

su podmiany ponad 200 zdjęć 

w kilka sekund.

W aktualnie przetestowanym 

i funkcjonującym procesie stwo-

rzenie jednego f ilmu zajmuje 

około 15 minut. Nie jest to jednak 

koniec rozwoju automatyzacji. 

Pod koniec roku zautomatyzo-

wane zostało wstawianie zdjęć 

poprzez użycie Google Sheets, Il-

lustratora i After Effects. Element 

ten będzie w pełni funkcjonował 

po utworzeniu pełnej bazy ma-

teriałów oraz przejściu testów 

beta. Szacowany czas potrzebny 

na jeden f ilm to około 3-4 mi-

nuty (z czasem renderowania). 

W starym procesie, stworzenie 

jednego fi lmu zajmowało oko-

ło półtorej godziny. Oznacza to 

oszczędności około 38 godzin 

miesięcznie. Zautomatyzowa-

nie wstawiania zdjęć pozwoli 

też zmniejszyć ilość używanych 

programów do 4, gdzie Google 

Sheets działa jako baza danych, 

Illustrator jako tłumacz pomię-

dzy bazą danych a After Effect-

sem, After Effects jako baza pro-

jektowa dla Encodera, a Media 

Encoder jako narzędzie do ren-

deringu.

Automatyzacja
od pewnego czasu

nie wymaga
włączenia After Effects, który 
to był głównym elementem 

starego systemu

Automatyzacja 
skróci proces

nawet
32-krotnie

26 108 komórek
w Google Sheets;

3 609 komend
w Google Sheets

1 plik After Effects;
3 770 warstw;

1 170 łączy;
54 kompozycje;

26 plików wyjściowych

Na aktualnym etapie,
automatyzacja to oszczędność 
ok. 34 godzin miesięcznie.

Na koniec, będzie to oszczędność 
ok. 38 godzin miesięcznie.
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EXP-PRO

Exp-Pro to najnowszy projekt 

spółki Emotivo działający w ob-

szarze B2B, który powstał, aby 

wyjść naprzeciw oczekiwaniom 

i potrzebom działów HR. Opie-

rając się na 11 letnim doświad-

czeniu związanym z działalno-

ścią w branży czasu wolnego, 

opracowaliśmy kompleksowe 

rozwiązania, które w skuteczny 

i nieszablonowy sposób wspie-

rają pracodawców.

SYTUACJA

Baczna obserwacja dynamicz-

nie zmieniającej się sytuacji na 

rynku pracy oraz analiza badań 

dotyczących relacji pracodawca 

- pracownik jasno pokazały nam, 

z jakimi problemami borykają 

się obecnie działy HR i czego po-

trzebują. Rynek pracy specjalisty 

determinuje konieczność po-

szukiwania przez firmy rozwią-

zań, które w skuteczny sposób 

ograniczą rotację kadr, jednocze-

śnie zwiększając zaangażowa-

nie i motywację zatrudnionych 

osób. Aby tego dokonać, coraz 

więcej przedsiębiorstw opraco-

wuje i wdraża strategie Employ-

er Branding-owe, których zada-

niem jest stworzenie organizacji 

będącej atrakcyjnym miejscem 

pracy. Firmy dążą do wyróżnienia 

się w skuteczny sposób na tle in-

nych przedsiębiorstw.

Exp-Pro
dostarcza produkty,

które idealnie wpisują się
w aktualne trendy

na rynku pracy

Kluczem do skuteczności na-

szych rozwiązań jest oparcie ich 

na mechanizmie pamięci emo-

cjonalnej. To innowacyjne i dotąd 

niespotykane podejście do te-

matu dużej fluktuacji pracowni-

ków. Jak wynika z badań, emocje 

są najlepszym nośnikiem pamię-

ci, a człowiek dużo łatwiej przy-

wołuje pozytywne wspomnienia.

Naukowe podejście do pro-

blemów, z którymi boryka się 

większość firm, pozwoliło nam 

stworzyć portfolio komplekso-

wych rozwiązań. Ich wdrożenie 

u klientów, z którymi współ-

pracujemy, skutkowało między 

innymi zmniejszeniem rotacji. 

Skuteczność naszych rozwiązań 

wynika z kilku kluczowych dzia-

łań, które składają się na całość. 

Po pierwsze, zidentyf ikowanie 

i odseparowanie problemów de-

klaratywnych od rzeczywistych, 

które dotykają organizacje. Po 

drugie, dopasowanie odpowied-

nich rozwiązań i wdrożenie ich. 

Wreszcie po trzecie, weryfikacja 

i określenie efektów, które udało 

się osiągnąć.

ZAKRES WYZWAŃ

Zakres wyzwań, z którymi bo-

rykają się firmy pod kątem per-

sonalnym, jest bardzo szeroki. 

Opracowując rozwiązania Exp-

-Pro braliśmy pod uwagę za-

równo te, które dotykają duże 

organizacje, jak również takie, 

z którymi mierzą się mniejsze 

przedsiębiorstwa i zespoły. Dzięki 

dobremu przygotowaniu w sku-

teczny sposób eliminowaliśmy 

lub ograniczaliśmy u naszych 

klientów problemy związane 

z brakiem dobrej atmosfery, mo-

tywacji czy zaangażowania pra-

Wspieramy strategie EB Konrad Pękała
Dyrektor B2B
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cowników. Ale nie tylko. Z powo-

dzeniem integrowaliśmy zespoły 

wielopokoleniowe oraz rozpro-

szone. Poprzez trafne zweryf i-

kowanie potrzeb dostarczaliśmy 

benefi ty dopasowane do oczeki-

wań najmłodszych pracowników 

z pokolenia Millenialsów i Zet.

OFERTA

Oferta Exp-Pro ustawicznie ewo-

luuje. Kierunek tego rozwoju wy-

nikać będzie przede wszystkim 

z obserwacji rzeczywistości rynku 

pracy. Naszym celem na najbliż-

szy rok jest stworzenie narzędzi, 

które pomogą współczesnym 

pracodawcom w prosty sposób 

określić, w jakiej sytuacji kadro-

wej aktualnie znajduje się ich 

fi rma. Dzięki nim działy HR będą 

mogły szybko i  wiarygodnie 

ustalić m.in. jakie przedsiębior-

stwo ponosi koszty w związku 

z rotacją czy na jakim poziomie 

znajduje się zaangażowanie pra-

cowników.
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Expect,
expand, explore, 

express, experience
- tych pięć słów ideal-
nie opisuje potrzeby 

współczesnych 
pracowników.

RZUCANIE
SIEKIERAMI
KRAKÓW | WARSZAWA | WROCŁAW



Jak podsumować rok 2020? To 

pytanie zadaje sobie chyba każ-

dy z nas. Według mnie przede 

wszystkim to był rok WYMAGA-

JĄCY! Dodatkowo świetnie uwy-

puklił kilka cech i kompetencji, 

które uznaje się za kluczowe 

w każdym biznesie. A są to: kre-

atywność, elastyczność, anality-

ka, standaryzacja i szybkość po-

dejmowania decyzji.

ROZWÓJ
POPRZEZ POWRÓT
DO KORZENI

Plany, które założyliśmy na rok 

2020 z  wiadomych przyczyn 

musiały ulec zmianie. Opierając 

się na dokładnej analizie danych 

sprzedażowych, podjęliśmy szyb-

ką decyzję o korekcie kierunku 

rozwoju oferty na ten trudny 

czas. Wyniki wykazały grupę 

usług, które roboczo nazwaliśmy 

“corona friendly”. Pokrywają się 

one idealnie z atrakcjami, które 

podnoszą adrenalinę i generują 

emocje na najwyższym pozio-

mie. A są to przecież wszystkie 

usługi, na których zbudowali-

śmy siłę naszego serwisu. Wiado-

mo - ludzie muszą odreagować! 

W tej grupie pozyskaliśmy kolej-

nych kilkudziesięciu Wykonaw-

ców, wzmacniając tym samym 

trzon naszej oferty. Poza anality-

ką świetnie sprawdziła się tutaj 

również standaryzacja, czyli dwie 

kompetencje, które znacząco po-

prawiliśmy jeszcze w 2019 roku.

STWÓRZ LAS
W SŁOIKU

WIELE LOKALIZACJI

Rozwój
mimo przeszkód

Jarek Bartoszek
Kierownik Działu Produktu
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ROZWÓJ POPRZEZ
DOSTRZEGANIE
NOWYCH
MOŻLIWOŚCI

Drugim kierunkiem, który 

w ogóle nie był brany pod uwa-

gę na początku roku 2020, było 

zwiększenie ilości usług typu 

online. W tej gałęzi naszej oferty 

nastąpił ponad 450% wzrost licz-

by produktów i ponad siedmio-

krotny wzrost wartości obrotu! 

Strzałem w dziesiątkę okazały 

się warsztaty do samodzielnej 

realizacji pod zdalnym okiem 

mentorów jak np. Las w słoiku 

czy Własna czekolada. Pojawiły 

się też usługi, które do tej pory 

kojarzyły się raczej z realem, ale 

nasi kreatywni Wykonawcy prze-

nieśli je w świat cyfrowy np. Esca-

pe room - online.

ROZWÓJ POPRZEZ
TWORZENIE
NOWYCH RODZAJÓW
PRODUKTÓW

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-

niom naszych klientów, wprowa-

dziliśmy do naszej oferty nowy 

rodzaj usługi jaką są City Breaki. 

Krótki, dwu lub trzydniowy wy-

jazd połączony z realizacją kon-

kretnej usługi świetnie wpisał się 

w potrzebę wakacji 2020, które 

musieliśmy spędzić w kraju.

PLANY NA 2021

Mądrzejsi o doświadczenia roku 

2020 powracamy do realizacji 

planów sprzed roku! Standardo-

wo będzie kreatywnie!

Podsumowanie:
liczba pozyskanych
nowych Wykonawców225 5003 liczba wszystkich

produktów łącznie

SKOMPONUJ
WŁASNĄ CZEKOLADĘ

WIELE LOKALIZACJI
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MEDIA I PR

Rokrocznie zwiększamy na-

sze zasięgi pozyskując nowych 

partnerów reklamowych, jed-

nocześnie rozwijając dotych-

czas pozyskane i wypracowane 

relacje. Jednakże pandemia 

COVID-19 mocno wpłynęła na 

zmiany zachowań i zwyczajów 

naszych klientów. Aby dotrzeć 

do klientów w nowych okolicz-

nościach reklamowych, mocno 

ograniczyliśmy ilość publikacji 

wideo w przestrzeni miejskiej 

oraz obecności w prasie dru-

kowanej na rzecz zwiększenia 

nasycenia reklamą Prezentma-

rzeń i Go-racing w radio, me-

diach społecznościowych i ba-

nerowych przestrzeniach stron 

www. Intensyfi kacja działań na 

tym polu pozwoliła na utrzyma-

nie ilości organicznych wejść na 

stronę Prezentmarzeń, pomimo 

licznych ograniczeń w handlu, 

turystyce i rozrywce, spowodo-

wanych pandemią. W trudnych 

czasach trzeba umiejętnie go-

spodarować środkami, ważne 

też jest poszukiwanie synergii 

wynikającej ze współpracy. Mo-

del win2win jest najlepszym 

narzędziem do współpracy na 

Marketing 2020
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każdej płaszczyźnie działań. Tyl-

ko w 2020 roku, w konkursach 

i  zabawach organizowanych 

we współpracy z różnego ro-

dzaju mediami, przekazaliśmy 

nagrody o łącznej wartości 540 

tys. złotych. Jednak konkursy 

to nie wszystko. Media często 

zapraszają nas do rozmowy na 

tematy związane z branżą pre-

zentową, turystyczną i eventową. 

W minionym roku 2020 pojawi-

liśmy się w 80 programach te-

lewizyjnych i radiowych, w 100 

publikacjach drukowanych oraz 

w blisko 1000 publikacji w serwi-

sach online.

JAZDA
OFF-ROAD

BYTOM  | GDAŃSK | KATOWICE | 

KRAKÓW | POZNAŃ | SZCZECIN 

I 27 INNYCH LOKALIZACJI  

Adam Nowakowski
Specjalista ds. Marketingu i Handlu



SAMPLING

W minionym roku wręczyliśmy 

naszym klientom ponad 9000 

prezentów, takich jak zniżki do 

sklepu Go-Racing, kod na pre-

numeratę Gazety Wyborczej czy 

bilety do kina. Dzięki cross-mar-

ketingowi z markami Agora, Ci-

nema City, Multikino i Go-Racing 

wywołaliśmy pozytywne sko-

jarzenia związane z  zakupami 

w naszym sklepie. Poprzez wrę-

czanie prezentów kupującym, 

zwiększamy prawdopodobień-

stwo reklamy szeptanej. Ponadto 

rozszerzyliśmy ofertę upsellingu, 

wprowadzając do koszyka zaku-

pów indywidualne życzenia na 

każdą okazję od ponad 300 cele-

brytów w celu wzbogacenia ba-

zowego prezentu o dodatkową 

oprawę. Jesteśmy pewni, że pre-

miowanie zakupów oraz dbanie 

o kupujących przełoży się bez-

pośrednio na budowanie relacji 

skojarzeniowych opartych na 

pozytywnych emocjach, a  tym 

samym budowanie wizerunku 

marki Prezentmarzeń.

SPORT

W czasie, gdy cała Polska zosta-

ła w domach, siłownie zostały 

zamknięte a eventy sportowe 

odwołane, nasze obie marki Go-

-Racing i Prezentmarzeń wspie-

rały aktywność fi zyczną spełnia-

jącą wymogi izolacji społecznej. 

W kwietniu byliśmy sponsorem 

nagród w wirtualnym maratonie 

Decathlon Biegi Online powered 

by Activy, gdzie każdy mógł biec 

swój maraton kiedy i gdzie chciał 

a aplikacja mierzyła czas i dy-

stans, umożliwiając rywalizację 

między uczestnikami. Gdy mura-

wy świeciły pustkami, wspierali-

śmy naszego partnera KS Wisła 

Puławy w zawodach piłkarskich 

na platformie FIFA, a w sezonie 

letnim zapraszaliśmy na stadio-

ny, premiując kibiców zniżkami 

za zakup biletów na mecze.

MASAŻ GORĄCYMI
KAMIENIAMI 
CZĘSTOCHOWA | KRAKÓW | ŁÓDŹ |

PŁOCK | PRUSZCZ GDAŃSKI

I 44 INNYCH LOKALIZACJI

WOŚP

Pomimo szalejącej pandemii, 

wzięliśmy udział w zbiórce na 

rzecz Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy, wystawiając 

puszki we wszystkich naszych 

punktach. Nasi pracownicy kwe-

stowali na rzecz Orkiestry w cza-

sie grudniowej gorączki zakupo-

wej, wspierając zbiórkę na zakup 

sprzętu dla laryngologii, otola-

ryngologii i diagnostyki głowy.
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DRUŻYNA MARZEŃ

Pomimo wielu ograniczeń 

i obostrzeń, wspierana przez 

nas Akademia Piłkarska “Druży-

na Marzeń” nie zwolniła tempa 

rozwoju. Stała się stowarzysze-

niem sportowym, co umożliwiło 

jej uczestnictwo w rozgrywkach 

PZPN. Drużyna Marzeń zagrała 

w Ursus Cup 2020 w Warszawie 

i w Międzynarodowym Turnieju 

Api Cup w Zakopanem, gdzie za-

jęła trzecie miejsce.

DYSTRYBUCJA 
E-COMMERCE

Ponieważ przez znaczną część 

roku galerie pozostawały za-

mknięte, wdrożyliśmy rozwiąza-

nia e-commerce dla dystrybu-

cji zewnętrznej Prezentmarzeń 

i   Go-Racing. Nawiązaliśmy 

współpracę z Programami Ma-

stercard, Motiviser, MultiVoucher, 

Visa Oferty, LetyShops, Cashbac-

kworld, Payback, klub Vitay itp.

sportowa
druŻyna MarzeŃ

NASI
PARTNERZY



LOT BALONEM 
BIELSKO-BIAŁA | JELENIA GÓRA | KATOWICE | 

KARKONOSZE | KRAKÓW | LUBLIN | ŁÓDŹ | 

NOWY TARG | OLSZTYN | OPOLE | POZNAŃ | 

SZCZECIN | WARSZAWA | WROCŁAW

I 33 INNYCH LOKALIZACJI



KONTAKT
Emotivo sp. z o. o.

ul. 6 Sierpnia 1

24-100 Puławy





JAREK BARTOSZEK
Kierownik Działu Produktu

+48 691 421 751
j.bartoszek@emotivo.pl

ADAM NOWAKOWSKI
Specjalista ds. Marketingu i Handlu

+48 575 625 400
a.nowakowski@emotivo.pl


