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Nazywam się Anna Sokalska i od 2007 roku prowadzę agencję reklamową i drukarnię. Jestem 

grafi kiem i webdesignerem. Projektuję i pomagam klientom w doborze reklam, wykonaniu 

i dopasowaniu do ich potrzeb. Rozwiązuję ich problemy i wspomagam rozwój ich fi rm swoimi 

usługami i produktami. Moimi klientami są nie tylko fi rmy czy fundacje, ale także osoby pry-

watne. Tak, osoby prywatne również potrzebują usług reklamowych lub skorzystania z wiedzy 

pracowników mojej agencji. Prowadzę doradztwo w doborze reklam, proponuję rozwiązanie 

i formę wykonania. 

 Projektowanie od zawsze było moją pasją. Pamiętam swój pierwszy rysunek, który na-

rysowałam jako dziecko. Była to postać z mojej ulubionej wówczas bajki o rodzinie Flinstonów. 

Uwielbiałam kolorować, wzbogacać czarno-białe kolorowanki o różnorodne odcienie. To było 

coś, co wciągało mnie na długie godziny. 

Pamiętam początki swojej działalności, kiedy to szukałam miejsca na otwarcie swojego lo-

kalu usługowego. Ze względu na dość słabą wiedzę o prowadzeniu fi rmy w tamtym czasie 

postanowiłam oprzeć się na doświadczeniu innych i otworzyłam punkt poligrafi czny na zasa-

dzie franczyzy. To był wtedy strzał w dziesiątkę. Przeszłam dokładne szkolenie z branży, do-

stałam dostęp do drukarń wraz z wynegocjowanymi bardzo dobrymi rabatami. Były to czasy, 

kiedy duże drukarnie współpracowały tylko z agencjami i pośrednikami. Umowa franczyzowa 

narzucała mi pewne zasady co do wyglądu punktu usługowego. Z mężem znaleźliśmy w koń-

cu właściwe miejsce, razem postanowiliśmy rozpocząć prowadzenie fi rmy w lokalu przy uli-

cy Żelaznej. Był to punkt w centrum miasta. Wtedy nie wiedzieliśmy, że ten lokal nie będzie 

strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o lokalizację. Nadszedł czas szykowania naszego lokalu do 

użytkowania i przystosowania jego wyglądu do tego narzuconego w umowie franczyzowej. Na 

koniec zostało wprowadzenie mebli i umieszczenie loga franczyzodawcy. Prowadzenie fi rmy 

i jak 
to się zaczęło
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pod cudzym logiem ma swoje plusy i minusy. Plusy były takie, że marka była znana i mieliśmy 

wynegocjowane warunki z dostawcami. Z czasem dopatrzyliśmy się też minusów. Czas leciał, 

a ja nie budowałam wizerunku własnej fi rmy. Postanowiłam, że pora na zmiany.

Wprowadzamy nowe zasady. Tworzę logo, swoją stronę www, bo wcześniej korzystałam z fran-

czyzowej – i tak powstała nazwa: Studio Reklamy CP-Print.

Moich 5 najważniejszych talentów Gallupa to uczenie, odkrywczość, poważanie, naprawianie 

i osiąganie. Te cechy okazały się bardzo trafi one, bo towarzyszyły mi od wczesnych lat. Wraz 

z początkiem mojej działalności jako franczyzobiorca postawiłam sobie poprzeczkę bardzo 

wysoko i to był klucz do celu. 

 Celem była nauka obsługi programów grafi cznych i produktów, które oferowały dru-

karnie. Nauka specyfi kacji, rozpoznawanie materiałów, uszlachetnień. Kolejne szkolenia we-

wnętrzne i spotkania w formie seminariów, na których drukarnie pokazywały próbki i wszystko 

opisywały. Obowiązkiem był także udział w targach reklamy w Warszawie, aby znów poznawać 

oferty innych fi rm. Był to czas, kiedy na targach reklamy dostawało się masę próbek, kata-

logów oraz innych produktów. Wówczas po powrocie z takich targów wszystko analizowałam 

ponownie: jaka to fi rma i co oferuje. Tych materiałów rozdawano tak dużo, że ludzie wręcz po 

targach chodzili z walizkami. 

 Nie było wtedy łatwo. Metodą prób i błędów szłam do przodu. Była to dla mnie niezła 

lekcja i bardzo dużo się wtedy nauczyłam.

 Coraz więcej osób korzystało z usług naszej fi rmy. Przychodzili klienci, którzy dopiero 

otwierali swoje biznesy, ale też tacy, którzy po prostu chcieli zwiększyć swoją sprzedaż i potrze-

bowali wsparcia reklamowego. Początki były trudne, bo zdarzało się, że przychodzili do mnie 

klienci, którzy mieli większą wiedzę niż ja. Jednakże ja już wtedy miałam sporo ukończonych 

szkoleń z zakresu obsługi klienta, również obsługi klienta trudnego, ponieważ pracowałam 

wcześniej na infolinii w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Bardzo mi to zatem pomagało 

w rozkręcaniu biznesu i kontaktach międzyludzkich. 

Studio Reklamy
CP-Print

pierwsze logo aktualne logo
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Z czasem, kiedy już wdrożyłam się mocno w temat projektowania i wydruków, a także możliwo-

ści, stwierdziłam, że czas na rozszerzenie oferty o dodatkowe produkty. Tak też zakończyła się 

moja przygoda z franczyzą i rozpoczęłam budowanie swojej marki. 

 Reklamowanie szło coraz lepiej, liczba klientów rosła, a nasza oferta rozbudowywała 

się. Oferowaliśmy kompleksowe usługi projektowania, wydruków i wyklejenia witryn, montaże 

szyldów, tablic, kasetonów itp. 

 Pamiętam, jak zaczynałam od takich zwykłych i prostych usług jak wizytówki, piecząt-

ki w pięć minut, ulotki, czyli wszystko to, co było trendem reklamowym na tamten czas, wy-

grywaliśmy również przetargi. Klienci czasem na podstawie innych naszych reklam określali, 

czego chcieli lub potrzebowali. Sprzedawałam tego sporo, rozszerzałam ofertę o dodatkowe 

produkty, kolejnym krokiem był zakup maszyny wielkoformatowej Mimaki, następnie maszyny 

cyfrowej i pakietu urządzeń introligatorskich. 

 Mówiło się wtedy, że lokal w dobrym miejscu to 50% sukcesu. Tak, to faktycznie była 

prawda. Miałam lokal w centrum Warszawy, ale dość ukryty i byłam słabo widoczna dla klientów.

 Co się z � m wiązało? 

Słaba widoczność oznaczała większe koszty przeznaczone na reklamowanie się. Reklamowali-

śmy się zatem w formie ulotek, banerów, plafonów (słupów podświetlanych), szyldów, sprzeda-

ży na Allegro, mailingu. Brałam udział w przetargach, które czasem wygrywałam, ale z czasem 

ceny stawały się tak niskie, że były na granicy opłacalności, więc zrezygnowałam z tego. Za-

częłam zawężać ofertę do najbardziej opłacalnych usług i produktów. Rezygnowałam z coraz 

większej liczby usług, bo były bardziej pracochłonne niż inne, a mało dochodowe. Uznałam, że 

o wiele lepiej jest wyspecjalizować się w wybranym niewielkim zakresie usług. Nie jesteś w sta-

nie być dobrym we wszystkim. W końcu nie o to w tym chodzi. 

 Lata mij ały i pewnych rzeczy robiło się już mniej, więc trzeba było wychodzić naprzeciw 

trendom i zmieniać ofertę, dopasowywać ją do aktualnego zapotrzebowania klientów. Ulotki, 

cenniki i reklama papierowa trwała i nadal trwa, ale teraz jest jej już znacznie mniej. Idziemy 

w kierunku eko.

 Kiedyś drukarnie offsetowe współpracowały tylko z agencjami, bo przede wszystkim nie 

zajmowały się projektowaniem, tylko trzeba było mieć gotowe pliki do samego już wydruku. 

Z biegiem lat się to zmieniło – teraz w drukarni każdy może zamówić, co chce, może najpierw to 

sam zaprojektować, a potem wydrukować, a może też zlecić projekt agencji reklamowej.
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Nadal wiele drukarni nie oferuje projektowania grafi cznego.

 Wszystko idzie do przodu: zapotrzebowanie, trendy, technologie i postęp. Nikt by się nie 

spodziewał, że w roku 2019 zaczną się takie zmiany. Rozszalał się COVID-19, życie i reklamowa-

nie przeniosły się do internetu. Jednakże są branże, które niezależnie od sytuacji zawsze będą 

miały dużo pracy. 

W tej książce opisuję podstawy z zakresu projektowania grafi cznego, ale znajdziesz także prze-

wodnik po reklamach, który powinien ułatwić Ci wybór w kwestii reklamowania swojej branży. 

Nie każdy dobrze doradza, a czasem wystarczą proste i dość tanie rozwiązania, które spełnią 

swoje zadania. Nie brakuje jednak mało skutecznych, nieprzyciągających uwagi reklam. 

W tym e-booku podzielę się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem, jakie zdobyłam od 2007 

roku. Pamiętaj, że musisz szkolić się cały czas, zarówno z zakresu swojej branży, w której je-

steś fachowcem, jak i z zakresu sprzedaży i innych dziedzin ułatwiających prowadzenie biznesu 

i zwiększających dochody. Ja cały czas się szkolę, bo uwielbiam poszerzać wiedzę i być na bie-

żąco z nowościami. Prowadząc swoją fi rmę, musisz być all in one, czyli znać się na wielu dzie-

dzinach, które umożliwią Ci prowadzenie biznesu. Uważaj na to, aby nie stać się pracownikiem 

we właśnej fi rmie, ponieważ nie będziesz mieć czasu na jej rozwój.

 Zawsze podglądaj innych, lepszych, bardziej doświadczonych. Nie oszczędzaj na szko-

leniach, one zawsze Cię czegoś nauczą. To dzięki wiedzy zdobytej od innych jesteś w stanie iść 

do przodu, rozwij ać się i unikać masy błędów. 

 Wciąż istnieje bardzo wiele branż, fi rm, które potrzebują reklam fi zycznych – być może 

właśnie Twoja branża jest jedną z nich.
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Reklama dźwignią handlu

Znasz to powiedzenie? Mówiąc prostym językiem: chcesz zarabiać, to sprzedawaj i reklamuj 

się. W każdym biznesie reklama jest bardzo ważnym elementem. Zawsze planuj wydatki re-

klamowe. Przeznaczaj co miesiąc określoną kwotę na reklamę. To dzięki reklamie zdobywasz 

fanów, klientów, rozgłos, rozpoznawalność. Mamy duże pole do popisu, tak wielki rynek na ofe-

rowanie swoich usług i produktów, pamiętaj, że jest tu też miejsce dla Ciebie. 

Nastała nowa era… Era internetu, Facebooka, Instagrama, YouTube’a, Twittera, LinkedIna. Ży-

cie wirtualne kwitnie poprzez serwisy społecznościowe, a Twoje potencjalne zasięgi reklamo-

we rosną. Tworząc reklamę na przykład na Facebooku, jesteś w stanie dotrzeć nią do klientów 

na całym świecie. Daje nam to zatem o wiele większe możliwości sprzedaży. Wystarczy sam 

fakt, że poprzez serwisy społecznościowe czy aukcyjne można za całkiem nieduże pieniądze 

reklamować się na cały kraj. I to jest w tym wszystkim dobre, że mamy wszystko i do wszystkie-

go jest łatwy dostęp. Produkty i usługi w zasięgu ręki. Wystarczy zamówić i zapłacić, a kurier 

przywiezie pod drzwi. Pamiętaj: internet mają już wszyscy, zatem reklama poprzez posty na Fa-

cebooku, reklamy w Google czy na przykład YouTube to dodatkowy zasięg i możliwość zwięk-

szenia sprzedaży. To dzięki tym serwisom jesteś w stanie skalować swój biznes.

1 Wstęp
1. Wstęp



10

Niezależnie od tego, czy masz już swoją działalność, czy zamierzasz ją dopiero otworzyć, prze-

analizuj swoją ofertę. Postaraj się wybrać najlepiej sprzedające się produkty, najbardziej ren-

towne, a następnie spisz je na kartce papieru.

 Pamiętaj, że klienci zawsze będą oczekiwać poprawy jakości, zatem dobrze się zasta-

nów, jaki problem rozwiązuje Twój najlepszy produkt i jaką korzyść lub zmianę w życiu klienta 

zapewnia. Poprzez kupno produktu lub usługi klient kupuje rozwiązanie swojego problemu. Ku-

puje korzyść, dlatego przemyśl dokładnie, jak jest z ofertą w Twojej fi rmie. Spośród całej listy 

produktów wybierz tylko 10 tych najlepiej się sprzedających, potem wyselekcjonuj z nich 5, a na 

końcu 3. Zbadaj rynek poprzez wyszukiwanie produktów konkurencyjnych w internecie, zobacz, 

w jakich cenach są sprzedawane i czym różnią się od Twojego produktu. To, że konkurencja 

się reklamuje, nie znaczy automatycznie, że reklama jest skuteczna i ten produkt się sprzeda-

je. Klienci często porównują produkty, usługi, ceny i inne istotne informacje i wybierają ofertę, 

która dla nich jest najkorzystniejsza. Ludzie generalnie lubią szybkość i wykonanie usługi lub 

wysyłki towaru, może to być dodatkowy atut. Jeśli masz produkt, który się nie sprzedaje, cza-

sem wystarczy mała zmiana w opisie, w odpowiednio zaprojektowanej reklamie, aby wszystko 

ruszyło do przodu. 

Jeśli klient wystawi ocenę obsługi lub oceni współpracę z Tobą na 9-10 punktów w 10-punktowej 

skali, to znaczy, że będzie kupował u Ciebie produkt regularnie. Gratulacje, masz stałego klienta. 

Jeśli natomiast ocena klienta oscyluje w okolicach 6-7 punktów, oznacza to, że jest zadowolony, 

ale może także kupić u konkurencji. Najwyższa ocena to lojalni klienci, pomyśl teraz, co możesz 

zrobić, aby spełnić oczekiwania klientów, którzy ocenili Twoje produkty niżej. Co zmienić lub co 

polepszyć? Jeśli nie wiesz, co możesz poprawić, zapytaj swoich klientów, czy byli zadowoleni 

i co moglibyście zrobić, aby spełnić ich oczekiwania. W większości przypadków otrzymasz odpo-

wiedź. Pamiętaj, czasem mała zmiana może mieć duży wpływ na sprzedaż. Może wystarczy zmia-

na opakowania, a sprzedaż ruszy do przodu. Zawsze dbaj o jakość swoich produktów i nieustannie 

coś zmieniaj, polepszaj i oferuj swoim klientom więcej. Od jakości zależy 90% zysków z danego 

2 Zanim zaczniesz
2. Zanim zaczniesz
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produktu. Twoim celem powinno być osiągnięcie zadowolenia odbiorców, aby być coraz lepszym. 

Jeśli tak będziesz budować swoją markę, w końcu osiągniesz sukces i Twoja fi rma będzie odbiera-

na jako bardzo profesjonalna. Trudno jest zdobyć reputację wysoko jakościowych usług, ale jak już 

ją zdobędziesz, to łatwo ją utrzymać. Pierwszy punkt to jakość, a drugi – utrzymanie jakości. Spójrz 

na Apple, to najbogatsza fi rma na świecie. Trzyma jakość już od wielu lat. Apple nie obniża cen i nie 

robi promocji, a klienci i tak kupują ich produkty.

Jak s� orzyć kolejną wartość w produkcie 
czy usłudze?

Co to jest właściwie dodatkowa wartość? Jest to dodanie czegoś ekstra do produktu lub usługi 

lub dostarczenie lepszego produktu, bogatszego o jakąś dodatkową opcję czy funkcję. 

 Jak znaleźć dodatkową wartość? 

Spróbuj przemyśleć poniższe punkty w odniesieniu do swojej oferty:

 Jak możesz poprawić jakość bez podnoszenia ceny?

 Czy możesz usprawnić wysyłkę i dostarczać szybciej niż konkurencja?

 Czy jesteś w stanie szybciej realizować zlecenia? 

 Czy możesz ułatwić klientom zakupy (zaoferować szybkie płatności, PayPal czy też roz-

łożenie na raty, Apple Pay, Google Pay)?

Czym jest dodatkowa wartość?

Jak możesz uzyskać dodatkową wartość, która wyróżni Twój produkt czy usługę na tle konku-

rencji? Zastanów się, co może dać dodatkowego.

 Wytwarzaj produkt taniej niż konkurencja, jeśli to możliwe. Szukaj ulepszenia produktu 

w tej samej lub porównywalnej cenie.
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