






























Nasza Agencja została założona w 2010 roku. Od początku działalności 
Admind postawiliśmy na pełną obsługę naszych klientów w mediach spo- 
łecznościowych, gdyż wierzyliśmy, że taki model będzie przynosił dla  
naszych Partnerów korzyści. Nie pomyliliśmy się. Firmy, które postawiły 
na promocję swoich produktów w mediach społecznościowych odnio- 
sły i nadal odnoszą wymierne korzyści, zarówno wizerunkowe, jak i sprze- 
dażowe. Posiadamy 5-letnie doświadczenie w promocji w social me- 
diach, pracujemy w nich od 2008 roku, czyli od momentu, kiedy Face- 
book stał się popularny na terenie Polski.  

Doświadczenie Admind w kampaniach w social mediach to ponad 15 zre- 
alizowanych kampanii reklamowych full service, połączonych z obsługą 
w mediach tradycyjnych, tworzeniem aplikacji, konkursów oraz akcjami 
w przestrzeni miejskiej i punktach sprzedaży. Za wyborem naszej agen- 
cji przemawia doświadczenie, najwyższy standard obsługi, dziesiątki ty- 
sięcy fanów naszych aplikacji oraz współpracaz takimi markami jak 
Renault, North Face, Intersport, Cinema City, Multikino, Narodowe Archi- 
wum Cyfrowe, Gadu Gadu, Gazeta.pl .

                           Krzysztof Langer

Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami inter- 
netowymi, tworzeniu strony i rozwiązań interaktywnych. W Admind 
odpowiedzialny za zarządzanie projektami, wdrażanie technologii w no- 
wych mediach, responsive design oraz strategię promocji

                              Elzbieta Iwan

absolwentka rachunkowości i rewizji finansowej oraz administracji publi- 
cznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada szerokie do- 
świadczeniew zarządzaniu budżetami kampanii tradycyjnych i inter- 
aktywnych. W Admind odpowiada za tworzenie media planów, efek- 
tywność budżetową kampanii oraz systemy zarządzania informacją.

                          Mateusz Zabierowski

absolwent Socjologii Wizualnej na Universita di Bolonia oraz Porów- 
nawczych Studiów Cywilizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra- 
kowie. Posiada ponad  5 letnie doświadczenie w branży reklamowej, 
autor m.in. merytorycznej strony kampanii „Grzech Ekologiczny”  dla 
Ministerstwa Ochrony Środowiska oraz scenariusza aplikacji Tuscany 
Forever. Przygotowywał i współtworzył kampanie interaktywne dla 
takich marek jak Castrol, Pirelli, Honda Polska, Hyundai, miasta Volte- 
rra. W Admind odpowiedzialny za strategię promocji produktów w me- 
diach tradycyjnych oraz wdrażanie rozwiązań umacniających wizeru- 
nek Klientów w Internecie.

                             Kalina Halama

Absolwentka Kulturoznawstwa Międzynarodowego oraz Psychologii 
w Zarządzaniu na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Admind odpowiada 
za przepływ informacji, zarządzaniem relacjami na linii Klient – Agen- 
cja oraz wdrażaniem projektów z zakresu kreatywnego pozyskiwania 
partnerów.

                             Łukasz Greda

absolwent Filmoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie, 
kurator, performer, organizator krakowskich pokazów filmowych, w 
tym popularnego cyklu Glend prezentującego dokonania współczes- 
nego wideoklipu. Publikuje w Esensji, Popvictims oraz G-punkt. W 
Admind zajmuje się wdrażaniem kampanii interaktywnych, tworze- 
niem strategii wprowadzania produkt- ów na rynek oraz viral/guerilla 
marketingiem.

                              Marzena Kawa

absolwentka Grafiki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Posia- 
da ponad 6 letnie doświadczenie w tworzeniu grafiki interaktywnej. 
Jej realizacje zawodowe promowały liczne wydarzenia kulturalne, 
m.in. Targi Designu w Katowicach, jak również Teatr Powszechny im. 
Zygmunta Hubnera w Warszawie. W Admind odpowiedzialna za wizu- 
alną stronę kampanii, tworzenie wizerunku oraz Corporate Identity.
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