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ONLY PR, nie powstał z przypadku. Połączenie energii do działania

i konsekwencji w dążeniu do celów pozwoliło zrealizować

marzenie na stworzenie agencji proaktywnej z kompleksową

ofertą. Łączymy pasję do komunikacji w najważniejszych jej

formach – przedsiębiorczej, bezpośredniej i artystycznej.

Wspólnym mianownikiem jest techniczne i skuteczne podejście

do postawionych nam wyzwań. Współpracując z naszymi

klientami staramy się aby czuli się bezpiecznie będąc zawsze o

krok przed potrzebą. 

O nas
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Mindset
 

Specjalizujemy się w prowadzeniu

proaktywnych działań komunikacyjnych.

Wspieramy Klientów w budowaniu wartości

spółki poprzez budowanie świadomości

marki. Szukamy rozwiązań, które wyróżnią

Twoją firmę na rynku.
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Usługi
PR ekspercki

Personal i employer branding

Media relations

PR korporacyjny

PR dla startupów

CSR

Komunikacja wewnętrzna

Komunikacja kryzysowa

Grafika

Strony internetowe

Eventy

Filmy video
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Wyjątkowość
Znajdujemy różnice, dzięki którym Twoja firma może stać się

wyjątkowa na rynku. Projektujemy wizerunek marki jedynej 

w swoim rodzaju.

 

 

Komunikacja proaktywna
Koncentrujemy się na kliencie i jego potrzebach. Wychodzimy

naprzeciw potrzebom otoczenia, w którym funkcjonuje klient.

Nasze działania koncentrujemy na byciu o krok przed

konkurencją.  



Podejście do pracy 
Dzięki zaangażowaniu i indywidualnemu podejściu do każdego klienta, stworzymy markę, która

nie tylko wyróżni się na rynku, ale także zbuduję wartość i zaangażowaną społeczność.

1. Uporządkowana i proaktywna komunikacja.

Stworzymy spójną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, dostosowaną do indywidualnych

potrzeb klienta i dopasowaną do jego grupy docelowej.

2. Odkrywcze podejście.

Zbadamy i uwydatnimy oryginalne cechy marki naszego klienta, by pokazać wyjątkowość jaką

wnosi dla swoich odbiorców.

3. Technika stanowiąca fundament.

Wykorzystamy posiadaną przez nas wiedzę, narzędzia i kontakty, by zbudować sprawnie

funkcjonującą firmę, opartą na pozytywnych relacjach i połączeniach - tworząc tym samym

wzajemnie napędzający się ekosystem.

Szukamy
rozwiązań, które
wyróżnią Twoją
firmę na rynku.
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Serwisy

Social Media

Social Media to miejsce stworzone do budowania

relacji i reputacji, wzbudzania potrzeb, 

a tym samym wpływania na decyzje zakupowe. 

SM są wizytówką danej firmy, w zależności od

grupy docelowej, zarówno kanały, jak i content

tam umieszczany, będą się od siebie różniły.

Każde medium rządzi się swoimi prawami, 

a użytkownicy nie lubią powielanych treści,

Design

Projekt indywidualnych grafik dla marek 

i produktów. W dzisiejszych czasach każdy

szczegół brandingu ma znaczenie. Użytkownik

wybiera wyróżniające się firmy, tworzące

unikatowe treści, dlatego zadbamy o design,

zarówno grafik dla marek, jak i ich produktów.

Oferujemy szeroki wybór produktów

dostosowanych do najbardziej wymagających

klientów przydatnych zarówno 

w marketingu online, jak i offline. 

Strategia

Opracowanie skutecznej strategii marketingowej

opartej na analizie i cyfryzacji, która pozwoli

rozwinąć się Twojej firmie. Strategia marketingowa

stanowi podstawę efektywnego marketingu.

Zawiera zasady postępowania firmy stworzone 

w oparciu o analizę rynku. Strategia określa cele 

i misje marketingowe firmy, metody działania,

grupę docelową, media będące źródłem

komunikacji, jak i samą komunikację.
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Serwisy

Optymalizacja 
reklam

Tworzenie i optymalizacja reklam

Pozycjonowanie stron internetowych

ma na celu poprawa jakości oraz

wielkości ruchu na stronie

internetowej. SEO generuje bezpłatny

ruch na stronie, dlatego tym bardziej

warto zadbać o jego rozwój.

Produkcja treści

Copywriting

W oparciu o monitoring mediów

otrzymasz od nas dopasowane 

do Twojej firmy słowa kluczowe,

unikalne treści, optymalizację 

kodu i link building.

Fotografia

Sesje zdjęciowe

Odpowiednia prezencja ma ogromne

znaczenie, zwłaszcza w relacjach

biznesowych, dlatego zadbamy 

o stworzenie jak najlepszego

pierwszego wrażenia dla Ciebie 

i Twoich odbiorców.
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Prezentacje
inwestorskie

Tworzymy prezentacje inwestorskie,

zawierające najważniejsze informacje

dla potencjalnych inwestorów.

Pomagamy przedstawić Twój pomysł

tak aby był ciekawy i przejrzysty, 

a dodatkowo odpowiednio 

oprawiony graficznie.
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Serwisy

Crowdfunding
Gwarantujemy wsparcie komunikacyjne w

pozyskiwaniu funduszy na finansowanie Twojego

projektu lub przedsięwzięcia. Organizujemy 

i obsługujemy czat inwestorski prowadzony

zarówno online, jak i offline. Tworzymy video

newsy, które mają na celu ukazanie bieżącej

działalności Twojego przedsiębiorstwa

potencjalnym inwestorom.

 

 

 

PR kryzysowy
Prowadzimy biuro prasowe z funkcją rzecznika

prasowego. Analizujemy zarówno potencjalne, jak 

i powstałe sytuacje kryzysowe. Tworzymy

procedury postępowania w niniejszych sytuacjach,

a także szkolimy pracowników jak na nie

reagować. Monitorujemy media, w celu

wykluczenia ewentualnych zagrożeń. Jesteśmy

gotowi do działania 24/7, a w razie potrzeby do

organizacji sztabu kryzysowego. Redagujemy

raporty pokryzysowe oraz opracowujemy plan

rehabilitacji marki i jej reputacji po kryzysie.

PR korporacyjny
To nic innego jak skuteczne zarządzanie

wizerunkiem firmy, którego celem jest dążenie 

do umocnienia pozytywnego odbioru

przedsiębiorstwa przez otoczenie. Skierowany 

jest on zarówno do małych jak i dużych firm. 

 

Presentation by KMC.STUDIO

https://only-pr.webflow.io/#
https://only-pr.webflow.io/#
https://only-pr.webflow.io/#


Serwisy

Filmy video

Specjalizujemy się w tworzeniu filmów

wizerunkowych, relacji z eventów i konferencji,

reklam, tralierów, filmów korporacyjnych,

promocyjne, a także animacji 2D i 3D, explainer

video oraz video Timelapse 

 

 

Personal branding 
& image managment

 Tworzymy spójny wizerunek osobisty. Budujemy

odpowiednią percepcję osobowości zarówno

scenicznej jak i biznesowej. Tworzenie marki

osobistej to proces, w ktorym wazny jest kazdy

szczegół. Jesteśmy więc z Tobą w każdej sytuacji 

i przygotowujemy Cię na potencjalne 

wyzwania i zagrożenia. 

Eventy

Organizujemy wydarzenia zarówno live jak i online.

Przygotujemy dla Twojej firmy m.in. konferencje,

spotkanie kluczowych klientów, event promocyjny

a także chat z klientami czy konferencje wideo.

Działamy kompleksowo dbając o każdy detal

zarówno oprawy wydarzenia jak i jego programu. 
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1
Press 2x w miesiącu

2
Aktualności ze spółki

w formie video

3
Newsletter

 

Twoja firma

Pakiet miesięczny
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Dostosujemy go do Twoich potrzeb.

Social media

Jesteś zainteresowany innym pakietem?

Rozpoczynając współpracę z naszym zespołem dedykujemy opiekuna do spółki, którego zadaniem
jest czuwać nad wydarzeniami w spółce i zbierać niezbędne dla jej komunikacji informacje. Dzięki
temu Twoja firma uniknie niespodziewanych sytuacji a jej wizerunek będzie spójny.



Nasza
Praca

• Poznanie Klienta, jego potrzeb, celów 

wizerunkowych i biznesowych,

• Poznanie otoczenia biznesowego klienta oraz jego grupy docelowej,

• Odpowiedni dobór kanałów i narzędzi komunikacyjnych,

• Audyt mediów / środowiska klienta,

• Przygotowanie materiałów do pracy z mediami i klientem,

• Monitoring i analiza mediów,

• Kreowanie dobrych pomysłów spełniających cele 

komunikacyjne i biznesowe,

• Profesjonalne zarządzanie komunikacją i relacjami,

• Budowanie stałych i trwałych relacji z odbiorcami,

• Dostarczenie usługi na wysokim i satysfakcjonującym klienta

poziomie,

• Raportowanie wyników
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Kontakt
Krucza 16/22, Warszawa

+48 500 432 650

nina@onlypr.pl 

www.onlypr.pl

@onlypr_warsaw



Dziękujemy.


