


Trudna sztuka 
tworzenia  
silnych marek. 
  
Branding, rebranding, 
naming, identyfikacja wizualna 
i inne operacje na otwartym sercu 
firm, usług i produktów.



AgencjA brAndingowA NIPO.PL

ecomax
rebranding



dla polskiego dystrybutora portugalskich odkurzaczy centralnych 
Aspilusa przygotowaliśmy kompleksowy rebranding oraz obszerny 
katalog produktowy.

ecOmax



BRIeF: EcoMax nie miał problemu ze współpracą z sieciami handlowymi czy sprze-
dawcami; osoby z branży znały jakość produktu i oceniały ją jako wyższą od pro-
duktów znanej konkurencji. Klienci docelowi z kolei, kupujący odkurzacze centralne, 
często kierowali się marką albo wręcz „kupowali oczami”. Z tego powodu rebranding 
EcoMax był zmianą „miękką”, z „czystym” layoutem skierowanym do komunikacji B2C.
TaRGeT: klient końcowy, kupujący odkurzacz do domu, apartamentu, dużego lokalu 
usługowego lub hotelowego.
KLIeNT: ecoMax.
LaTa: 2016/2017.



ReaLIzacja NIPO.PL: 
– logo, 
– claim i główne hasło prowadzące, 
– identyfikacja wizualna (wizytówki, papier firmowy, koperty), 
– katalog produktów (dwa osobne warianty: drukowany oraz .pdf), 
– copywriting.



AgencjA brAndingowA NIPO.PL

ecomax
Logo



Na etapie analizy uznaliśmy, że daszek i listek z sygnetu dotychcza-
sowego logo marki są zbyt mocno ograne i nie nawiązują do oferty 
firmy. Zrobiliśmy wstępny projekt logo, zachowując ten element 
wcześniejszego znaku, jednak efekt nie był satysfakcjonujący.

ODRzUcONY KIeRUNeK



Głównym elementem nowego logo EcoMax jest sygnet układający 
się w kształt litery e, zbudowanej z pojedynczej, zawiniętej „taśmy”. 
Nawiązujemy w ten sposób do konturu węży z odkurzaczy cen-
tralnych (zaokrąglenie narożnika sygnetu dodaliśmy na życzenie 
klienta; pierwotnie taśma wszystkie narożniki miała proste). 

WYBRaNe LOGO



zmiana Logo Ecomax – za łożEnia: 
W zaprojektowanym przez nas logo zachowaliśmy trzy elementy wcześniejszego 
znaku: zbliżoną kolorystykę (wraz z podziałem na dwa odcienie zieleni), układ 
barwny nazwy (ciemniejsza zieleń w pierwszej części nazwy) oraz charakterystyczne 
zaokrąglenia litery x kończącej typografię logo.



PoSzUKiWania KoŃcoWEj WErSji znaKU: 
W typografii nazwy wprowadziliśmy dwie zmiany. Zmodyfikowaliśmy literę x w taki sposób, aby 
nawiązywała do kształtu wcześniej stosowanego znaku, oraz pochyliliśmy poprzeczkę litery e 
pod takim kątem, aby była ona równoległa do analogicznego elementu w sygnecie logo.



PoSzUKiWania KoŃcoWEj WErSji znaKU: 
Na życzenie klienta rozważaliśmy kilka wariantów wybranego logo. Końcowa wersja 
od pierwotnie proponowanej różni się tylko zaokrągleniem jednego z narożników 
taśmy budującej sygnet logo.



PoSzUKiWania KoŃcoWEj WErSji znaKU: 
Klient poprosił nas o sprawdzenie kilku zmian w sygnecie logo dotyczących zaokrą-
glenia krawędzi oraz wprowadzenia na taśmę żebrowania typowego dla faktury 
rur od odkurzaczy, ale ostatecznie zachowany został czysty znak, nieznacznie tylko 
zmieniony wobec pierwotnej wersji.







AgencjA brAndingowA NIPO.PL

ecomax
identyfikacja wizuaLna



Detal graficzny, który prowadzi elementy wizualne, to abstrakcyjny wzór oparty na 
kole, luźno nawiązujący do żebrowanej powierzchni rur widzianych z perspektywy 
zaglądającego do ich środka.

IDeNTYFIKacja WIzUaLNa
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AgencjA brAndingowA NIPO.PL

ecomax
komunikacja



cLaIm: czYsTe z zasaDY 
Gra słowna nawiązująca do bardzo pozytywnej obietnicy: „czyste zasady” to zwrot 
powszechnie znany, mówiący o grze fair. Mamy więc w tym claimie dwa wątki: mó-
wimy o czystości (a więc o celu odkurzania) oraz o tym, że zarówno wobec klientów, 
jak i partnerów biznesowych jesteśmy po prostu uczciwi – gramy wg. czystych zasad.



HaSło: TaK odKUrzać To jaK Wygrać 
Rym ułatwiający zapamiętanie + obietnica zysku, który pojawi się podczas użytkowania pro-
duktu (będzie to np. oszczędzony czas lub komfort odkurzania), a więc to, o co nam chodzi 
komunikacyjnie – hasło jest obietnicą, że klient odczuje różnicę w użytkowaniu produktu.
Jest to neutralne, ale bardzo naturalnie brzmiące hasło, które rozwija (gramatycznie) zwrot 
powszechnie używany w języku potocznym „tyle wygrać”, który na stałe wszedł do komuni-
kacji (nie tylko werbalnej).



cOPYWRITING 
Opracowaliśmy komplet (na dzień publikacji; oferta będzie rozwijana) opisów 
produktowych, kilka tekstów marketingowych oraz content marketingowych, 
wykorzystanych zarówno w materiałach BTL, jak i na stronie WWW firmy.



AgencjA brAndingowA NIPO.PL

ecomax
kataLog produktów



Od strony fotografii postawiliśmy na czystą, prokliencką komunikację: pogodne, 
jasne zdjęcia dobrane według klasycznej stylistyki rodzina + dom z pojawiającymi 
się podłogami i dywanami, a więc powierzchniami odkurzanymi dzięki jednostkom 
centralnym Aspilusa. 

SELEKcja zdjęć



Katalog zrealizowaliśmy w dwóch wersjach:
a) drukowanej (20 stron), zawierającej strony produktowe uzupełnione o rekla-
my dodatkowych akcesoriów oferowanych przez EcoMax,
b) elektronicznej (26 stron), z okładkami w wersji poziomej, dzięki której całość 
nabiera funkcjonalności prezentacji w formacie .pdf, i rozbudowanej o strony con-
tentowe prezentujące artykuły na temat firmy oraz opisy jednostek centralnych 
Aspilusa i zalet korzystania z systemu hide a hose.

KaTaLOG PRODUKTOWY



1 STrona oKładKi; porównanie 
wersji papierowej i elektronicznej.









 Reklama jest jak

PUzzLe;  
najpierw tworzymy markę, a później,  
krok po kroku, skutecznie budujemy  
jej wizerunek.

Branding to nasza największa pasja.  
Jednak klientom oferujemy też wszechstronne wspar-
cie ATL, BTL, custom publishing, interactive oraz 
social media. Chętnie traktujemy projekty reklamowe 
lub wizerunkowe jako część brandingu, kompleksowo 
wprowadzając nową markę na rynek; ale reklamy 
i inne projekty wizerunkowe realizujemy również dla 
już istniejących brandów.

Branding jest jak

ORIGamI;  
zaczyna się od pustej kartki,  
kończy na namacalnym produkcie.  



 
 
jaKO PODmIOT GOsPODaRczY działamy 
nieprzerwanie od 2007 roku. Zrealizowa-
liśmy kilkaset projektów reklamowych; 
od pojedynczych zleceń copywriterskich 
i graficznych, po kompleksowe projekty 
kampanii reklamowych i wizerunków marek. 
Pracujemy zarówno dla dużych, średnich, 
jak i małych firm.

ceLem Naszej aGeNcjI jest realizowanie 
ponadprzeciętnie dobrych projektów brandin-
gowych, contentowych i reklamowych, przy 
zachowaniu uczciwych kosztów. Wiemy, że to 
się udaje. Widząc, jak klienci komentują naszą 
reklamę, odwiedzają napisaną przez nas stro-
nę WWW, czytają ulotkę, magazyn lub się-
gają po stojący na sklepowej półce produkt, 
którego wizerunek stworzyliśmy, wiemy jed-
no: fajnie jest zrobić dobrą pracę.

kilka
słów 
o nas

AgencjA  
brAndingowA  
NIPO.PL



tomaSz banaSik {CREATIVE,  
WŁAŚCICIEL NIPO.PL
Od 14 lat w mediach, od 11 lat w reklamie.  
M.in.: Agora SA, Focus Media Group, White Cat Studio, 
Rapp Collins Polska (Grupa DDB Warszawa). Copy-
writer, creative group head. Wydawca stron głównych 
portali Gazeta.pl, MSN.pl, Animowany.pl. Przez blisko 
półtora roku szef kreacji Concept Interactive/Concept 
Publishing Polska.  
Laureat 10 nagród i nominacji wydawniczych i rekla-
mowych. Realizował projekty m.in. dla takich marek 
jak: Big Star, Polsat, Polpharma, UPC, Alma, Grupa PZU, 
Tyskie, NBP, TP SA, Crédit Agricole, Żywiec, Credit Suis-
se, Kamis, Orange, HP, Olympus, Lipton, Vichy, Barlinek, 
Saga, ING, AZ.pl, TVN 24, Nestle, Philip Morris, PKO TFI.

zawsze
na dobrym
kursie z nami każdy projekt  

bezpiecznie (i na czas)  
trafia do celu.

Szymon kubiSa {ART DIRECTOR 
Ponad 16 lat doświadczenia w projektowaniu graficznym, 
zarówno w internecie, jak i w druku (strony WWW, publika-
cje, reklamy), składzie publikacji i magazynów, kodowaniu 
html + css (php, js), realizacji klipów filmowych i materia-
łów multimedialnych. Dwa lata samodzielnego projekto-
wania serwisów internetowych oraz wersji czasopism na 
tablety w Concept Interactive. Realizował projekty m.in. 
dla: UNICEF, IKEA, Philip Morris, PGNiG Termika, PKO SA, 
urzędów marszałkowskich województw świętokrzyskiego 
i małopolskiego, Ticket Online, Polfarmy, Douglasa.

kuba SokóLSki {GRAFIK
Absolwent Wydziału Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, grafik, ilustrator, projektant, rysownik.  
W reklamie od 2005 roku, zaczynał w agencjach Inter-
Graphic oraz Teraz Media. Przeszedł m.in. przez agen-
cje Orbita Nowe Media, Traam Media oraz 4DB Brand 
Design. Dla Hot Chili Multimedia projektuje layouty mul-
timedialne, natomiast dla NIPO.PL identyfikacje wizualne  
i inne elementy brandingowe.

piotr Żak {DTP
Przygotowywał do druku czasopisma takich marek, jak 
Cyfrowy Polsat, Big Star czy Pionier. 6 lat w wydawnic-
twie Powergraph sp. z o.o. jako specjalista DTP pro-
jektujący i zsyłający do druku książki, katalogi i ulotki. 
Pracował też w Walczuk Poligrafia, P.G. Prospectus 
i P.T.H. Foko sp. z o.o.. Jego największy, drukowany na-
kład BTL: 4,5 mln egzemplarzy – ulotka dla marki Kodak.

katarzyna Szach {kOREkTORkA 
Absolwentka filologii polskiej na UAM. Doskonale zna ję-
zyk polski, korektą i redakcją tekstu zajmuje się od 2001 r. 
Makijaż tekstu wprowadziła na kilkadziesiąt książek oraz 
tysiące stron materiałów promocyjnych, szkoleniowych, 
marketingowych itp. dla kilkudziesięciu marek. 



%
5 ciekawostek dotyczących  

agencji brandingowej 
NIPO.PL

Jesteśmy autorami (prawdopodobnie) najkrótszej, używanej w Polsce 
nazwy. Składa się ona z dokładnie jednego znaku: %. Jest to nazwa ma-
gazynu biznesowego wydawanego przez Grupę Kapitałową Copernicus 
w której skład wchodzą TFI oraz Dom Maklerski (więcej naszych realiza-
cji namingowych na stronie naszej sub-marki: NAZYWAMY.COM). 2

Zaledwie 2 lata obecności na rynku wystar-
czyły firmie Zbrojownia sp. Z o.o., aby od 
momentu realizacji przez NIPO.PL identyfi-
kacji wizualnej tej marki, firma stała się wy-
łącznym importerem Czeskiej Zbrojovki na 
rynek Polski (z licencją dla służb munduro-
wych) oraz amerykańskiego producenta ka-
mizelek kuloodpornych SafeGuard ARMOR™.

2:1Dotychczas, w pełni samodzielnie, wydawaliśmy tylko jeden magazyn 
custom publishing (na zlecenie PGNiG Termika). Nie przeszkodziło nam 
to zdobyć za niego dwóch wyróżnień: Srebrnych Szpalt w roku 2014 
oraz nominacji do konkursu Content Marketing w roku 2015. Co cieka-
we: wydaliśmy aż 22 kolejne wydania tego tytułu.

51 Tyle łącznie lat doświadczenia w mediach/reklamie mają tylko trzy osoby 
z NIPO.PL; Tomek (copywriter/redaktor; 13 lat w branży), Szymon (art; 
17 lat w branży) i Piotrek (DTP; 21 lata w branży). To właśnie ta trójka 
prowadzi w ramach naszej agencji obszerniejsze projekty BTL/custom 
publishing; jak właśnie magazyn PGNiG TERMIKI.

59%
O tyle wzrosła liczba zapytań kierowanych do firmy pożyczkowej 
Finsano w okresie następującym bezpośrednio po zrealizowanym 
przez nas rebrandingu i nośnikach reklamowych tej marki (więcej 
na ten temat – w referencjach od Finsano; kilka stron dalej).



PRACOWALIŚMY (m.in.) dla:
LPP Sa / cEnTEr of THE EUroPEan PoLicy anaLySiS / PEKPoL / PKP inTErciTy / dom KSiążKi /  
GeNFeR hOmes / mULTIKINO / NUcLeaGeNa / seNsO / sm aRKa / UPc / veNTIWORK / aTmaN /  
WeDDING Tv / WKRa sa / BIG sTaR / INsaFe / LUNch seRvIce / sOLION / PGNIG TeRmIKa / RaFI /
zasYPIam.PL / B&B hOTeLs / ceRsaNIT / jUBILeR GeseLLe / jUmBOsaLaD / WYDaWNIcTWO eDGaD / 
NaNOLex / vIchY / PROFINaNce LINe / veNaLIs aUTO sPa / ch BecK / DImeG INvesT / TeRRa / 
domain mEnada (grUPa bELvEdErE) / concEPT PUbLiSHing PoLSKa / agro WodziSłaW / 
asTRazeNeca / caReIT / GaLeNa / PLUs / PKP INTeRcITY / BUsINess GaRDeN / cReDIT sUIsse / 
PLfon (HoLding mEdia-SaTUrn) / TUan cLUb / TUan day SPa / agEncja rozWojU PrzEmySłU / 
vaSTinT (inTEr iKEa ProPErTy groUP) / baKEr TiLLy / big brandS groUP / cEPa forUm / cH STEr /  
EnEL-mEd / EUro EvoLUTion / EvELinE coSmETicS / gdaŃSKi bUSinESS cEnTEr / HardTEcK / 
KReDYT INKasO sa / TRITON acaDemIcUs / UNIqUe IDeas / zaIKs / PL GROUP / aTm NexT / DecYzje IT /  
ILLUsION RaY / INTeR.caR / INvesT heLP / INvesT secURe / jDm POLaND / jsK aRchITeKcI / mIRaO / 
PKO TFI / PLasTImaRK / saGRa / veT exPeRT / TIPING sPRUNG / zBROjOWNIa / ecOmax / hOsTeLe.PL / 
yoPE / cyfroWE.PL / dUni / gEnEraL ProPErTy / ing banK śLąSKi / EnbiT / gaLEria łomianKi / 
big STar / TiSSoT / EUro<26 / żyWiEc / LUcEm / mETaLPEdia / Traffic mEdia / caSa vErdE /  
Kcbm / mEyra / KSiążKomaT / biELmar / złoTy Krój / marKETing cLUSTEr PoLand&baLTicS / 
ambiTion (dajar) / finSano / vEcTor TEcHnoLogiES / KonPacK / PHiLiP morriS inTErnaTionaL / 



agencja Brandingowa nipo.pL
Trudna sztuka tworzenia silnych marek.  

Branding, rebranding, identyfikacja wizualna, reklama  
i inne operacje na otwartym sercu firm, usług i produktów.

Brand new world!
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