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Tryb pełnoekranowy

Jeżeli nasza prezentacja wyświetla się 
w trybie pełnoekranowym, to zawsze możesz 
wrócić do podstawowego trybu wyświetlania 

naciskacjąc klawisz “Esc”.

Nawigować pomiedzy kolejnymi slajdami mozesz 
używając rolki myszy, klawiszy strzałek na 

klawiaturze lub spacji.
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Tworzymy strony internetowe i realizujemy 
usługi marketingowe prowadzące do 
wzrostu Twoich wyników.

Dlaczego
?

Dbamy o to aby wyniki firmy naszego klienta rosły

score [skɔ:(r)] a rise  [ə raɪz]
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Efektywną stronę internetową 
tworzą osoby pełniące 5 różnych 
funkcji. Ta piątka gwarantuje 
powodzenie Twojej strony www. 

Kim są 
twórcy Twojej 
nowej strony 
internetowej?
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ACCOUNT odpowiada za sprawne poprowadzenie projektu i komunikację 
z Klientem, dostosowanie strony www do Twoich oczekiwań i znalezienie 

rozwiązań, które sprawią, że Twoja firma osiągnie cele biznesowe.

WEB DESIGNER zaprojektuje dla Ciebie stronę, która będzie 
jednocześnie funkcjonalna i zgodna z najnowszymi trendami. Dzięki 

doświadczeniu potrafi w taki sposób rozplanować treści na stronie, 
by osoby, które ją odwiedzają, chętniej kupowały produkty lub usługi.

POZYCJONER zadba o to, aby Twoja strona plasowała się tak wysoko 
w wyszukiwarkach, jak to tylko możliwe.

COPYWRITER - wykorzystując swoją wiedzę o marketingu bezpośrednim 
używa słów jako narzędzi do zdobycia uwagi Twoich klientów i zachęcenia 
ich do skorzystania z Twoich usług lub zakupienia produktów. 
Tworzy treści na Twoją stronę w taki sposób, że są one czytelne dla 
Klientów i zoptymalizowane pod wyszukiwarki dzięki czemu więcej ludzi 

na nią trafi w internecie.

WEB DEVELOPER tworzy ją w zgodzie z międzynarodowymi standardami 
W3C, dlatego Twoja strona właściwie wyświetla się w najważniejszych 
przeglądarkach. Zapewni stronie najnowsze efekty dynamiczne, które 

uatrakcyjnią jej wygląd (przejścia, elementy rozwijane, efekty po najechaniu 
kursorem etc.). Ponadto otrzymasz dostęp do niezwykle prostego 
w obsłudze systemu zarządzania treścią CMS. 
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Jak
działamy?
Tworzymy strony internetowe 
i realizujemy usługi marketingowe 
prowadzące do wzrostu Twoich 
wyników.
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1. Audyt
Podczas pierwszej rozmowy zadamy Ci 
konkretne pytania, by zaproponować 
rozwiązania, które przyniosą najlepsze wyniki. 
Szukamy konkretnych rozwiązań, dzielimy się 
nimi z Tobą. Gdy je zaakceptujesz, zaczynamy: 
3…2…1… start!

2. Kreacja
Budujemy stronę www, aplikację, e-sklep, 
zakładamy bloga firmowego, projektujemy 
identyfikację wizualną, tworzymy teksty i grafikę. 

3. Dotarcie do klientów
Za pomocą pozycjonowania w wyszukiwarkach, 
e-mail marketingu, kampanii reklamowych Google 
AdWords i Facebook Ads oraz innych kanałów 
komunikacji trafiamy skutecznie do  celu i Twoich 
najlepszych klientów – w samą dziesiątkę.

4. Optymalizacja
Sprawdzamy, jak działają wdrożone przez nas 
projekty w praktyce. Dlatego nie boimy się ich 
modyfikować, a to wszystko, aby zapewnić 
naszym Klientom jak najwyższe wyniki. 
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Co 
więcej?
Chcemy, by Twoja firma 
stała się dla Twoich Klientów 
czymś więcej niż produktem 
czy fakturą wystawianą 
na początku miesiąca. 
Pragniemy dać Ci minimum 
100% satysfakcji. Dlatego 
oferujemy znacznie więcej…

Pozycjonowanie stron www

Blogi firmowe

E-mail marketing

Kampanie Google AdWords 
i Facebook Ads

Optymalizacja konwersji

Marketing społecznościowy

Projektowanie e-sklepów

Content Marketing
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Pozycjonowanie stron www
Twoja strona wyświetla się wysoko w wyszukiwarce, 
tak jak coraz wyżej rosną Twoje wyniki sprzedażowe. 
Patrzysz na nie i też rośniesz. Z dumy.

Blogi firmowe
Piszemy w sposób merytoryczny i jednocześnie 
atrakcyjny, aby Twoi odbiorcy uznali blog za eksperckie 
źródło wartościowej wiedzy. Nasz copywriting działa 
jak magnes.

E-mail marketing
Mailing reklamowy lub newsletter wysyłamy 
do sprofilowanej grupy odbiorców, aby trafić tylko 
do osób zainteresowanych Twoimi produktami.

Kampanie Google AdWords  
 i Facebook Ads
Z nami docierasz do wyselekcjonowanej grupy 
klientów, płacąc jedynie za kliknięcia. Stale 
monitorujemy konwersję i optymalizujemy kampanię.

Optymalizacja konwersji
Często proponujemy stworzenie kilku wersji strony 
www, różniących się zdjęciami, treściami, nagłówkami, 
aby sprawdzić, która osiągnie większą konwersję 
(przełożenie na osiągnięcie zamierzonych efektów).

Marketing w mediach 
społecznościowych
Publikujemy w nich treści, które są interesujące 
dla konsumentów Twoich produktów lub usług. 
Komunikujemy się z Twoimi klientami, bo przyjaciele 
naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi. 

Projektowanie e-sklepów
Wdrażamy nowoczesne systemy sklepów internetowych. 
Łatwość w zarządzaniu sklepem pozwoli zaoszczędzić Ci 
czas i kontrolować w sposób przejrzysty działania firmy, 
zaś atrakcyjna szata graficzna i przyjazny interfejs sprawią, 
że zakupy on-line staną się dla odwiedzających czystą 
przyjemnością.

Automatyzacja marketingu
Udostępniamy i wdrażamy rozwiązania do automatyzacji 
marketingu, dzięki którym dowiesz się, którzy Twoi 
klienci odwiedzają stronę internetową oraz otrzymasz 
sygnał, kiedy się z nimi skontaktować. Ilość możliwości 
wykorzystania marketing automation ogranicza jedynie 
ludzka wyobraźnia.

Content Marketing
Chcemy, by Twoja marka stała się wyśmienitym 
sprinterem i jak najszybciej prześcignęła konkurencję. 
Dlatego Twoi potencjalni klienci wyłowią z sieci www 
(portali, blogów) tylko to, co najlepsze o marce.
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Portfolio
W Scorise stawiamy na wyniki. 
Budujemy każdy projekt od podstaw, 
opierając się na dokładnej analizie 
i wiedzy potrzebnej do uzyskania 
zamierzonego efektu, który przynosi 
konkretne wyniki. Nie interesują nas 
nieoryginalne pomysły, stosowanie 
tych samych szablonów. 
Nie uznajemy drogi na skróty. 
Śledzimy najnowsze trendy 
i rozwiązania wprowadzane przez 
wyszukiwarki, by odpowiednio 
dostosowywać i optymalizować naszą 
pracę dla maksymalnej efektywności. 
W naszym portfolio nie ma dwóch 
podobnych do siebie projektów.
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King Cross Praga
Gdy rozpoczęliśmy pracę nad rozbudową strony King Cross Praga 
wiedzieliśmy, że będziemy musieli odszukać odpowiedni „klucz”. 
27 tysięcy metrów kwadratowych, dwanaście sektorów handlowych, 
pod każdą z nich wiele różnych marek, spośród których każda oferuje 
swoją szeroką gamę produktów. Z łatwością można zagubić się 
w tak dużej przestrzeni, tym większy nacisk nałożyliśmy na czytelność 
i funkcjonalność. Wiedzieliśmy, że strona internetowa musi działać 
niczym czytelna mapa, co zainspirowało nas również do stworzenia 
interaktywnej mapy centrum handlowego.
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Targor Flight Club
Tworząc od podstaw stronę lotniska Targor Flight Club przenieśliśmy 
ją na najwyższy poziom. Dobry projekt strony musi oddać charakter 
oferowanych przez klienta usług. W przypadku Targor Flight Club oznacza 
to przestrzeń, bezpieczeństwo, profesjonalizm. Końcowy projekt musi być 
hermetyczny, wzbudzać zaufanie i dawać poczucie wysokiej jakości usług. 
Poszerzając horyzonty przygotowaliśmy kilka wersji językowych strony 
i dostosowaliśmy witrynę do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. 
Na koniec przyprawiamy projekt zastosowaniem odpowiednich kolorów, 
by podkreślić uczucie bezpieczeństwa, spokoju i zaufania u odbiorcy. 
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Mimello
 Przy tworzeniu strony zrzeszającej grono artystów scenicznych jasne dla 
nas było to, że projekt musi odzwierciedlać kreatywność i kolorystykę 
dopasowaną do naszego klienta. Skoro mim nie używa słów w swojej 
ekspresji, zależało nam by tę ekspresję odzwierciedlić, dlatego teksty na 
stronie grają drugie skrzypce dla koloru i obrazu. Każda podstrona została 
stworzona indywidualnie od podstaw bez użycia gotowych szablonów, 
co wiązało się z dużym nakładem pracy, ale taki właśnie działamy 
w Scorise, a strona stała się wizytówką naszej firmy. 
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High Level Design Studio
To, co projektant wnętrz robi dla swoich klientów, my jako projektanci 
stron internetowych stworzyliśmy dla niego. Optymalne wykorzystanie 
przestrzeni, nowoczesny design i harmonia. Wykorzystanie jakichkolwiek 
klasycznych i sztywnych szablonów absolutnie nie może mieć tutaj 
miejsca. W Scorise wychodzimy z założenia, że strona  powinna być nie 
tylko dopracowana pod kątem funkcjonalności, ale również oddawać 
unikatowy charakter naszego Klienta. Dlatego nie ma u nas dwóch takich 
samych projektów. 
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Spiżarnia
Wyjątkowa rodzinna firma z tradycjami, która ceni sobie oryginalne 
receptury i wysoką jakość wytwarzanych produktów spożywczych. 
Projektując dla nich stronę skonstruowaliśmy całość tak, by nowoczesna 
strona internetowa i intuicyjny sklep internetowy współgrały 
z tradycyjnym tonem szczególnie ważnym dla wizerunku klienta. 
Wykorzystując szeroki zasób narzędzi, jakimi są słowa, design, 
kolorystyka i optymalizacja pod wyszukiwarkę stworzyliśmy projekt, 
który daje odwiedzającym go klientom nastrój imitujący tradycyjne 
wnętrze sklepu Spiżarni.
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Co o nas  
mówią?
Z przyjemnością wystawiamy referencje dla Pana Michała Toczyskiego i Agencji Interaktywnej Scorise, która była realizatorem strony internetowej dla 
Projektu Przyjaciele Klienta. Projekt utworzony został przez Jana Załęckiego - Prezesa i Właściciela Spółki Polskie Centrum Marketingowe Sp. z o.o. 
oraz Partnerów. Witryna została przygotowana sprawnie, a nasze uwagi i sugestie były szybko wdrażane przez Zespół Scorise. Na uwagę zasługuje 
wyjątkowe zaangażowanie w Projekt Pana Michała Toczyskiego, który profesjonalnie doradzał i realizował właściwe rozwiązania. Często doradztwo 
wykraczało poza ustalony zakres umowy. Pan Michał wykazał się dużą wiedzą i znajomością najnowszych trendów na rynku.

Strona w pierwotnym zamyśle miała być prostą strona. Podczas realizacji Zespół wdrażający Projekt doszedł do wniosku, że lepiej będzie wykonać stronę 
bardziej zaawansowaną. Firma Scorise wykazała się dużą elastycznością. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy i uważamy, że wybraliśmy właściwego 
wykonawcę serwisu www. To dopiero jeden z początkowych etapów naszego współdziałania. Zawarliśmy już kolejne kontrakty współpracy przy 
projektach w Spółce Marketing Relacji Sp. z o.o. Planujemy stałą współpracę z agencją w innych obszarach obsługi marketingowej naszych Projektów.
Polecamy Scorise jako odpowiedzialnego Partnera do współpracy w zakresie usług internetowych. 

Z wielką przyjemnością wystawiamy referencję dla agencji e-marketingu Scorise, której powierzyliśmy realizację strony internetowej. Firma Contino.pl 
działa w branży mebli biurowych. Ze względu na to, że nasi Klienci cenią sobie dobre projekty graficzne, szukaliśmy agencji, która należycie podejdzie 
do tematu stworzenia witryny www. Skorzystaliśmy z usług agencji Scorise i jesteśmy zadowoleni ze współpracy z ich zespołem wykonawczym, 
a szczególności z koordynatorem Scorise Michałem Toczyskim. Polecamy usługi tej firmy innym przedsiębiorcom i zarządzającym, którym zależy na 
profesjonalnym projekcie graficznym oraz płynnej komunikacji z wykonawcą.

Jan Załęcki, Prezes Zarządu, Polskie Centrum Marketingowe Sp. z o.o.

Lidia i Tomasz Zielińscy, właściciele CONTINO.PL s.c.
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Współpracuję z Scorise od 2010 roku. Była to wówczas jedna z dwóch Agencji Interaktywnych, które profesjonalnie podeszły do przedstawionego 
zadania (firmy miały za zadanie same “wytropić” obecne działania, ocenić sytuację i przedstawić propozycje). Nadmienię tylko, że korespondencję 
wysłałem do ok. 10-ciu firm z tej branży i z wieloma rozmawiałem osobiście, gdyż znam się na marketingu bardzo dobrze... Wybrałem Scorise 
stawiając na widoczne zaangażowanie i rzetelne podejście. Choć firma cały czas się rozwija i uczy, to mogę śmiało powiedzieć, że na poziomie, który 
był mi wówczas potrzebny do kolejnego kroku w przód nie zawiodłem się... współpracujemy nadal. 

Scorise recently upgraded and re-designed our website www.vei.ie. We are very pleased with their design work, and change management. The 
project went smoothly, and we received what was scoped and some additional changes, which we were pleased with. The project was delivered on 
time and on budget. Will definitely use again. Thank you very much.

Paweł Kurnik, CEO Advice and Dezi Consulting Ltd.

Chris Webb, Voice Engineer Ireland
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Nasze marki.

Jako Scorise Capital skupiamy aniołów 
biznesu oraz fundusze venture capital, 
aby wspomagać przedsiębiorstwa 
w przeskalowaniu ich do większych 
rozmiarów.

Sukces PRO zajmuje się organizacją 
szkoleń oraz doradztwem  
marketingowym, a to wszystko po to, 
abyś nabył umiejętności niezbędne 
do przetrwania w dzisiejszym biznesie.

Celem Scorise Brandlex jest 
dopilnowanie, aby Twoja marka należała 
wyłącznie do Ciebie. Zajmujemy się 
zastrzeganiem znaku towarowego oraz 
jego ochroną prawną.

Mentora.pl stanowi wirtualną 
przestrzeń dla biznesu, w tym 
praktyczne artykuły i poradniki na temat 
technik i strategii marketingowych oraz 
zarządzania przedsiębiorstwem.

www.mentora.pl

www.brandlex.scorise.com www.securise.pl

www.sukcespro.pl

www.scorise.com

Zespół Securise dba, aby dane osobowe 
Twoich klientów zostały zabezpieczone 
zgodnie  z wymogami ustawy. 
Przeprowadza firmy przez rejestrację 
w GIODO oraz bada regulaminy pod 
kątem stosowania klauzul abuzywnych.
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