Po wynikach do celu
Od 2007 roku tworzymy skuteczne strategie i bezbłędnie je realizujemy.
Ty także możesz budować z nami swoją markę i sprzedawać więcej.
Pracujemy dla wiodących polskich i globalnych ﬁrm.

Oddaj projekt w dobre ręce
Pracujemy dla twoich wyników, nie dla chwały. Pomożemy ci osiągać
nadzwyczajne rezultaty, także w ramach ograniczonych budżetów.

NOMINACJA

PROMOCJA SPRZEDAŻY
• wybitnie tania i sprawna realizacja akcji tailor-made
• koncepty mechanizmów promocji
• pełna obsługa prawna i logistyczna ogólnopolskich
konkursów i loterii
• programy lojalnościowe BTB i BTC
• komunikacja promocji - kreacja, produkcja, zakup mediów

Wybierz Żywioł

Dove Go Fresh

Smak dopisuje

Fresco

Serwis Michelin

Colgate w Biedronce

Kaskada

Milko na drogę

Lasy Państwowe

Hołowczyc dla K2

katalog Sadolin

CIN&CIN

Fresco

Lasy Państwowe

Wybierz Żywioł

STRATEGIA, KREACJA I MEDIA
• strategia komunikacji
• strategia path-to-purchase
• kreacja ATL, BTL, digital
• koncepty aktywacji 360
• branding, naming
• planowanie i zakup mediów online (programmatic)

CIN&CIN

Po stronie natury

Dove Pro Age

PRODUKCJA REKLAMOWA
• spoty reklamowe TV i online
• kreatywne sesje zdjęciowe
• produkcja digital
• treści rich-media i prezentacje video

Sprawdź, jak wiele możemy zrobić
dla twojej marki

Zależy ci na wynikach? Mamy wiele wspólnego
Łatwo jest uprawiać sztukę dla sztuki. Dla ciebie przede wszystkim liczą się wyniki.
Największą nagrodą jest sukces, który można zmierzyć w liczbach.
Dlatego najbardziej cieszą nas te dwa wyróżnienia za efektywność:

SREBRNE EFFIE 2012
Kampania CSR „Po stronie natury”
dla Żywiec Zdrój S.A.

MIXX AWARDS 2009
Kampania wizerunkowa
„Spełniaj swoje marzenia” dla Unilever

Rozumiemy więcej
i mówimy twoim językiem
Dobrze mieć po stronie agencji kogoś,
kto rzeczywiście rozumie twoje cele
i potrzeby, prawda?
Twoje projekty w Los Mejores poprowadzą osoby
z wieloletnim doświadczeniem po stronie biznesu.
Zanim zaczęliśmy pomagać managerom
w tworzeniu sukcesu ich marek, sami pracowaliśmy
na kierowniczych stanowiskach w działach
marketingu, trade marketingu i sprzedaży
czołowych korporacji FMCG. Oszczędzasz swój
czas, bo rozumiemy się bez słów.
To tylko jeden z kilku dobrych powodów,
dlaczego aż 9 na 10 Klientów poleciłoby
Los Mejores swojemu przyjacielowi.

Wysłanie briefu do nas
to dobra inwestycja
Zawsze otrzymasz od nas kompletne rozwiązanie,
które w optymalny sposób realizuje twoje cele.
Tylko tyle i aż tyle.
Jesteśmy niezależną agencją, bez designerskich biur
i zbędnych etatów, które muszą uzasadnić swoje
istnienie poprzez kolejną pozycję w twoim kosztorysie.
Płacisz jedynie za to, co faktycznie decyduje
o sukcesie twojego projektu - solidną strategię
i skuteczną kreację, które potem bezbłędnie
wprowadzamy w życie. Dzięki temu osiągasz
założone wyniki mądrze, lepiej i bardziej efektywnie.
Ty wiesz najlepiej, jakie znaczenie może mieć jeden
dobry pomysł. Taki właśnie od nas dostaniesz.
Warto spróbować, prawda?

Wyślij brief lub zaproś nas na spotkanie
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