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– tradycyjna reklama staje si´ coraz mniej skuteczna ze wzgl´du na jej powszechnoÊç
i p∏askà form´
– nowe formy reklamy stajà si´ si´ bardziej wyraziste i wielowymiarowe, unikalne
i spersonalizowane

STUDIUM PRZYPADKU

KLIENCI

RzeczywistoÊç
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– zakupy przez Internet sà coraz powszechniejsze i znaczàco wp∏ywajà na redukcj´
kosztów (...)

KONTAKT

– decyzje podejmowane sà na podstawie wyrobionej opinii, emocji i atmosfery danego
miejsca

ATUTY

– Klienci poszukujà coraz wi´kszej iloÊci danych w szybkim i dost´pnym Internecie
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Intrygujemy nowoczesnà reklamà w bran˝y turystycznej.

> >
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GRUPA TIMBOSKO

Dostarczamy multimedia umo˝liwiajàce zbudowanie bliskiej i bezpoÊredniej relacji Klienta
z ofertà.

ATUTY

Tworzymy skutecznie popyt na produkty i us∏ugi naszych Klientów, dlatego bardzo du˝à
uwag´ przyk∏adamy, do jakoÊci naszych prac. Umiej´tnie kszta∏tujemy emocje i na nich
budujemy przewag´.
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JesteÊmy polskà, niezale˝nà agencjà multimedialnà.
Skupiamy czo∏owych fotografów, operatorów, oraz grafików.
Pracujemy dla czo∏owych agencji reklamowych oraz wydawniczych (Twój Styl, Pani,Viva).

Pozwoli∏o nam to stworzyç kompletnà ofert´ multimedialnà i skutecznie wspieraç bran˝´
turystycznà, przed którà stoi w dobie Internetu wiele nowych wyzwaƒ.
Dzia∏amy na zasadzie: Strategia, realizacja materia∏ów zdj´ciowych, produkcja multimediów,
analiza i doradztwo skutecznego ich wykorzystania.

> >

KONTAKT

W celu jak najefektywniejszego dzia∏ania po∏àczyliÊmy w ramach jednej agencji trzy
uzupe∏niajàce si´ media: film, fotografia i virtual tour.

GRUPA TIMBOSKO

ATUTY

Tworzymy multimedia w turystyce od 2004 roku.
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Technologia GoThru to:

Hormony zalewajà nasz mózg
i zmieniajà tempo w jakim neurony ∏àczà si´ ze sobà.
To przez te po∏àczenia zapami´tujemy fakty.

zobacz to – oddanie klimatu miejsca, jego w∏aÊciwa autoprezentacja

Nie pami´tamy niczego, jeÊli
z danym doÊwiadczeniem nie
jest powiàzana emocja.

baw si´ – odnajduj ukryte punkty, zbieraj je i wymieniaj

bàdê tam – poczuj to miejsce, jego atmosfer´, zobacz ludzi, uczestnicz w wydarzeniach
eksploruj – przenoÊ si´ z miejsca na miejsce, szukaj ukrytych przejÊç i przedmiotów

ATUTY

Dzi´ki technologii GoThru pozwalamy oglàdajàcym zobaczyç wi´cej, to co chcà i jak chcà. Pozwalamy wyrobiç sobie opini´ i w∏asne odczucia.
Nie pokazujemy zatem jedynie miejsca a pozwalamy je w pe∏ni zwiedziç dzi´ki czemu mo˝liwe jest doÊwiadczenie emocji.
Dostarczamy narz´dzie zaspokajajàce potrzeb´ poznania, poczucia i wyobra˝enia.

STUDIUM PRZYPADKU

KLIENCI

Nowoczesnà technologi´ oraz unikalne doÊwiadczenie aran˝acyjne po∏àczyliÊmy w jeden produkt – Technologi´ GoThru.
G∏ównym za∏o˝eniem projektu jest wygenerowanie odpowiednich odczuç emocjonalnych u odbiorcy.

GoThru to zestaw narz´dzi wp∏ywajàcych na wytworzenie odpowiednich emocji, pozytywnych:
– Strza∏ki nawigacyjne VirtualTour zach´cajà do zabawy, poszukiwaƒ, odkryç,

GRUPA TIMBOSKO

Kiedy doÊwiadczamy emocji,
powstaje chemiczna zmiana
w naszym mózgu.

Technologia GoThru

– Strza∏ki funkcyjne np.„dzieƒ/noc” zmieniajà nastrój miejsca, zach´cajà do zabawy, pokazujà ró˝ne oblicza miejsca,
– JednoczeÊnie pokazanie najlepszych a nie wszystkich miejsc pozostawia niedosyt i ch´ç poznania szczegó∏owego,
– Optymalna aran˝acja panoram, zwi´ksza atrakcyjnoÊç, pobudza marzenia,
– Panoramy techniczne – nieostroÊci, przestrzenie, wra˝enia 3d budujà nastrój, magicznoÊç, pobudzajà do szukania i myÊlenia.
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Czy wiesz, ˝e…

EMOCJE

Technologia GoThru oparta o emocje…

GRUPA TIMBOSKO

ATUTY
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KLIENCI

Klient

STUDIUM PRZYPADKU

Idea 25
stworzenie brendu:
– logotyp,
– corporate identity,
– opakowania,

ATUTY

– ATL,
– BTL,
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– strona www
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Publikacje
– Twój Styl

STUDIUM PRZYPADKU

– Viva
– Pani
– Cosmopolitan
– Glamour
– Zwierciad∏o
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GRUPA TIMBOSKO
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– Blask

GRUPA TIMBOSKO
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Vinarius

– zdj´cia
STUDIUM PRZYPADKU
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Dzia∏ania podj´te w 2008 roku mia∏y na celu
doprowadziç do umocnienia i wzbogacenia
wizerunku marki oraz budowania lojalnoÊci
wÊród grupy docelowej.
Wyzwanie
Klienci zlecili naszej agencji przygotowanie
materia∏ów multimedialnych majàcych
wizualizowaç ofert´ turystycznà w taki
sposób, aby przybli˝yç i oswoiç Klientów
z ideà Cruisingu. Przede wszystkim za cel
postawiono odtworzenie atmosfery rejsu,
pokazanie, i˝ wspó∏czesna oferta
Armatorów jest alternatywà zarówno do
Wycieczek Objazdowych jak i Wakacji
standardowych, stacjonarnych. Oferta ta
nie dotyczy zgodnie ze stereotypami
jedynie osób starszych a jest
ukierunkowana na ca∏e rodziny, ludzi
m∏odych i ˝àdnych przygód. Daje okazj´
doÊwiadczenia niezapomnianych doznaƒ
w atrakcyjnej cenie.

PostanowiliÊmy zbudowaç i oddaç atmosfer´ rejsu oraz ukazaç podró˝nych (Polaków) mile i aktywnie sp´dzajàcych czas.
Tu upatrywaliÊmy wielki potencja∏ niewykorzystanej szansy przybli˝enia tej idei. Do tej pory korzystano ze zdj´ç armatora, które w naszej
ocenie onieÊmiela∏y wielu potencjalnych Klientów ukazujàc jedynie wystylizowanych zachodnich modeli w wyszukanych sceneriach.
Za∏o˝yliÊmy, ˝e ta cz´Êç komunikacji mia∏a oswoiç ze statkiem osoby niemajàce jeszcze doÊwiadczenia z tà formà wypoczynku oraz
dzia∏aç na zasadzie odÊwie˝ania wspomnieƒ uczestników ju˝ odbytych rejsów i tworzyç przywiàzanie do firmy.
Film postanowiliÊmy oprzeç na konwencji klasycznego materia∏u informacyjnego i w tej cz´Êci dzi´ki lektorowi odpowiedzieç na
wi´kszoÊç zadawanych pytaƒ przez Klientów. Stworzony przez nas podk∏ad muzyczny nawiàzuje do nazwy statku i stanowi
relaksacyjne t∏o. Struktura monta˝u jak i ca∏y film zgodnie z za∏o˝eniami ma budziç zaufanie do statku i kompetencji za∏ogi oraz pokazaç
beztrosk´ wypoczywajàcych podró˝nych w komfortowych warunkach. Film stanowi warstw´ informacyjnà.
Virtual Tour to nowe i nowoczesne narz´dzie daje mo˝liwoÊç interakcji z przedstawianym obiektem. Za pomocà tego medium
postanowiliÊmy ukazaç zarówno tras´ rejsu jak i statek.
Zarówno w przypadku prezentacji trasy jak i statku chcieliÊmy poza warstwà informacyjnà rozpaliç w osobach oglàdajàcych sceny 360,
t´sknot´ za prezentowanymi miejscami. W tym celu w przypadku prezentacji trasy wykonaliÊmy zdj´cia w konwencji reporta˝u jak
i inscenizacji pokazujàc nie tylko zabytki i uroki odwiedzanych miast, ale i atmosfer´ tych miejsc i ich unikalnoÊç oraz odmiennoÊç
kulturowà. Nie zabrak∏o równie˝ scen przedstawiajàcych organizatorów rejsu zarówno pracowników armatora MSC jak i ludzi z firmy
Tours w scenach gdzie u∏atwiajà i s∏u˝à pomocà turystom.
W prezentacji statku zgodnie z za∏o˝eniami skupiliÊmy si´ na jego atutach i chcieliÊmy wykazaç jego przewag´ nad tradycyjnym
wypoczynkiem. PokazaliÊmy mnogoÊç oferty: restauracje, baseny, SPA, si∏ownia, wieczorne przyj´cia, kasyno, biznesowe
pomieszczenia, rozrywk´, kajuty oraz panujàcà atmosfer´. Na wielu zdj´ciach pokazaliÊmy ludzi w odpowiednio zainscenizowanych
scenach wyra˝ajàcych idee Cruisingu.
Tak przygotowana prezentacja multimedialna zosta∏a przez nas poddana analizie marketingowej i wskazaliÊmy pola eksploatacji:
by∏a prezentowana na stronach Klienta, portalach tematycznych, na targach bran˝owych.
Rezultaty
Osiàgni´cie wszystkich zamierzonych celów.
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WybraliÊmy klasyczny przekaz w konwencji miedzy reporta˝em a inscenizowanà sesjà.

KLIENCI

Jednym z filarów sprzeda˝y jest produkt
„Rejsy z polskim pilotem” W piàtej
jubileuszowej edycji konkursu „Liderzy
polskiej turystyki” organizowanym przez
„Rynek Podró˝y” w kategorii „organizator
rejsów wycieczkowych” w uznaniu
wysokich standardów dzia∏ania i uzyskania
bardzo dobrej pozycji na rynku firma Atlas
Tours otrzyma∏a Certyfikat „Lider Polskiej
Turystyki 2007”

Zdj´cia zosta∏y pomyÊlane, jako autorski slideshow, rodzaj albumu artystycznego, pewnej ekspresji na temat statku, ludzi (za∏ogi –
zdj´cia kapitana, kucharzy, animatorów) oraz miejsc, które statek odwiedza.

STUDIUM PRZYPADKU

Koncepcja dzia∏aƒ zosta∏a oparta na trzech mediach (fotografia, film, virtual tour) zgodnie ze Êwiatowymi tendencjami jak i za∏o˝eniu
przekazania informacji do ró˝nych grup docelowych. Ka˝de z mediów odpowiada∏o za nieco inny przekaz, dzi´ki czemu mogliÊmy
uzyskaç przekaz kompletny.

ATUTY

Rozwiàzanie

Firma Atlas Tours jest jednà z czo∏owych
firm zajmujàcych si´ Cruisingiem na rynku
polskim. Dzia∏a od 12 lat majàc w ofercie
rejsy wycieczkowe takich armatorów jak:
Costa Cruises, Cunard czy MSC Cruises.

GRUPA TIMBOSKO

Sytuacja
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Studium Przypadku – Grupa Atlas Tours – 2008

GRUPA TIMBOSKO

– zdj´cia,

– virtual tour
ATUTY

Grupa
ATLAS
TOURS
STUDIUM PRZYPADKU
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– film,

Fima Polmako za∏o˝ona przez Paskala Pauwelsa z pochodzenia
Belga, pasjonata win jak i konesera kuchni, zrewitalizowa∏a
zabytkowy obiekt w Milanówku „Will´ Borówk´”. Obiekt
pochodzi z 1903 roku i jest niezwyk∏ym przyk∏adem Gotyku
NadwiÊlaƒskiego. Zamys∏em twórców by∏o stworzenie restauracji
belgijskiej, hotelu, cukierni oraz obiektu konferencyjnego w tej
zabytkowej i niegdyÊ letniskowej miejscowoÊci.

W ramach postanowionego zadania nasza Agencja opracowa∏a spójny system identyfikacji miejsca poczynajàc od
stronny (www.willaborowka.pl) na której umieÊciliÊmy sekcj´ „Virtual Tour” oraz „Galeria”. Materia∏y zosta∏y
przygotowane na podstawie scenariusza, którego celem by∏o uwypuklenie zalet tej lokalizacji oraz miejsca jak
i nawiàzanie do wspania∏ej przesz∏oÊci obiektu. Dzi´ki umiej´tnie inscenizowanym zdj´ciom uda∏o si´ uchwyciç
charakter tego miejsca i zagraç odpowiednià atmosferà. ZaproponowaliÊmy równie˝ kampani´ internetowà
i umieszczenie prezentacji Virtual Tour pokazujàcej obiekt jak i miejscowoÊç na portalach tematycznych.

Wyzwanie
W czasie wspólnie prowadzonych rozmów i ustaleƒ, zadaniem
postawionym przed Naszà agencjà by∏o stworzenie narz´dzi,
które wspomaga∏yby proces budowania i umacniania
pozytywnego wizerunku „Willi Borówki” oraz jak najszerszego
informowania o nowym obiekcie.

StworzyliÊmy równie˝ materia∏y BTL, w tym katalog win, w oparciu o autorskie zdj´cia prowansalskich winnic,
nadajàc wydawnictwu form´ artystycznego katalogu.
Rezultaty
Po roku naszych dzia∏aƒ, obiekt wkomponowa∏ si´ w miejscowoÊç i sta∏ si´ jej symbolem. Ju˝ dziÊ ,dzi´ki
zwi´kszeniu obrotów, przewa˝ajà Klienci z poza rejonu, g∏ównie du˝e firmy, które pozyska∏y informacj´
w drodze elektronicznej.
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Studium Przypadku – Polmako – 2008
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KLIENCI

Atuty

STUDIUM PRZYPADKU

– Indywidualne i profesjonalne podejÊcie do projektu
– Kreatywne i strategiczne myÊlenie
– TerminowoÊç

ATUTY

– ElastycznoÊç
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– ZnajomoÊç bran˝y i najnowszych technologii komunikacji audiowizualnych
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Tomasz Wójcicki

Bohdan Wójcicki

Krzysztof Konarski

Tomasz Wieczorek
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Grupa Tim Bosko
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KLIENCI

Kontakt

STUDIUM PRZYPADKU

Tim Bosko
05-806 Warszawa–Komorów
ul. Kurpiowska 6

ATUTY

tel./fax o22 758 03 69

>

KONTAKT

GRUPA TIMBOSKO

www.timbosko.com

