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Warszawa, 9 listopada 2016 r. 

Współpracowaliśmy z firmą Planoia w procesie budowy strategii oraz projektowania 

nowej marki naszej organizacji. Planoia bardzo dobrze poradziła sobie z dużym 

wyzwaniem, które przed nią postawiliśmy. Przyłożyli bardzo dużo energii i 

zaangażowania w zrozumienie specyfiki naszej działalności, a na jej podstawie 

przygotowali doskonałe pozycjonowanie marki. Szczególnie dobre wrażenie zrobiła  
na nas otwartość strategów na nasze uwagi oraz uporządkowanie i strukturyzacja 

procesu strategicznego. Dzięki Planoi udało nam się spojrzeć na nasze działania  
i wartości z lotu ptaka i zbudować markę, której oczekiwaliśmy. 

Rekomendujemy współpracę z Planoią w szczególności na etapie definiowania 

osobowości, pozycjonowania i architektury budowanej marki. 

Jacek Siadkowski 

CEO Gerere
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Pan Maciej 2akowski.iest zaanga2owany w pro.iekty strategiczne naszej Agencjiw charakterze
wiodEcego stratega.

Posiada doiwiadczenie zawodowe w zakresie strategii marki i strategii komunikacji. W ostatnich
latach byl po stronie naszej agencji odpowiedzialny za strategiq launchu marki konsumenckiej klienta
farmaceutycznego USP Zdrowie, jednego z najwiQkszych dystrybutor6w i producent6w produkt6w
OTC. Po p6ltora roku od implementacji, marke USP Zdrowie dziQkidzialaniom naszej agencjiopartych
na wypracowanej z Panem Maciejem 2akowskim strategii marki ijej komunikacji, zna 48% Polak6w
(Swiadomosa wspomagana) - spontanicznie wymienia jE natomiast ai 7% mieszkaic6w naszego
kraju.

Pan Maciej Zakowskijest r6wniei odpowiedzialny za koncept i strategie projektu "USP ZDROWIE -
Style Zdrowia Polak6w 2013", kt6ry dzieki polaczeniu wielu kanaldw komunikacji zrealizowal cele
znacznie wyisze, ni2 zaktadaliSmy poczEtkowo dla marki. Wsp6lprace z Panem Maciejem Zakowski,
jak te2jego pEygotowanie merytoryczne, oceniam bardzo wysoko.
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W zeszłym roku przeszliśmy przez pełen proces strategiczny dla marki Freebee, w wyniku 
którego wypracowaliśmy jej pozycjonowanie, język komunikacji i narzędzia do niej służące w 
kanałach B2B i B2C. Podczas trwania zaawansowanych prac, Pan Maciej Żakowski został zaproszony 
do procesu i wdrożony do zespołu, którego zadaniem było wypracowanie i zamknięcie dokumentów 
strategicznych: strategii marki, strategii komunikacji oraz strategii implementacji pierwszego etapu 
pozycjonowania.  

Rola Macieja Żakowskiego w prowadzonych projektach była kluczowa. Jego know how z 
zakresu tworzenia jakościowych i relewantnych strategii komunikacji, bogata i różnorodna wiedza 
rynkowa oraz umiejętność precyzyjnej strukturyzacji abstrakcyjnych jakości wynikających z produktu 
pozwoliły na przygotowanie kompletnych, wartościowych dokumentów strategicznych. Na 
wyróżnienie zasługuje zwłaszcza doświadczenie oraz przenikliwość Pana Macieja – jego wizjonerska 
synteza postawionych problemów, finalnie prowadząca do wypracowania unikalnego 
pozycjonowania w pełni zintegrowanego z zakładaną strategią biznesową. 

Dzięki opracowaniu dokumentów strategicznych nasza marka zyskała właściwą jej stabilną 
tożsamość, a działania strategiczne zostały efektywnie zoptymalizowane do realizacji postawionej w 
strategii misji oraz wynikających z niej celów operacyjnych. Tym samym, w kolejnych etapach prac 
strategicznych mogliśmy i możemy skupić się nad dalszym rozwojem produktu, oraz przyszykować się 
do implementacji drugiego etapu pozycjonowania. 

Przebieg współpracy oceniamy jako bardzo dobry na wszystkich jego etapach. Kompetencje 
Pana Macieja Żakowskiego w zakresie wypracowywania strategii marki i jej komunikacji w trudnych 
warunkach rynkowych oceniamy jako wybitne. 

 

Aymeric Monod-Gayraud 
Prezes Zarządu New Media Ventures sp. z o.o. 
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Wiceprezes Zarządu New Media Ventures sp. z o.o. 

 
 


