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Dlaczego warto się spotkać właśnie z Nami?
PRZEKONAJ SIĘ CO WYRÓŻNIA NAS SPOŚRÓD INNYCH AGENCJI

Posiadamy wieloletnie doświadczenie z zakresu e-commarce, marketingu oraz rozwiązań IT
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TYLKO LUDZIE Z PASJĄ ODNOSZĄ SUKCES
Każde działanie niesie za sobą określony skutek. Jedne działania będą dla Twojej firmy 

niezbędne do osiągnięcia sukcesu, inne natomiast mogą być niepotrzebnie realizowane.

Stworzymy dla Ciebie indywidualnie opracowaną strategię działań opartą na piramidzie 
ważności. Pokażemy Ci na czym się skupić, w co zainwestować czas i pieniądze, a co może być 

tylko działaniem wspierającym
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TWÓJ SUKCES JEST NASZYM SUKCESEM
Każdy Nasz projekt prowadzimy zgodnie z wypracowanymi i sprawdzonymi technikami zarządzania 

projektami.

WPROWADZENIE

dokładna analiza wymagań biznesowych i 
systemowych pozwoli na określenie wizji 
projektu, wstępnego czasu wykonania, 
wymaganego nakładu finansowego oraz 
wielkości zasobów potrzebnych do realizacji. 
Te zmienne umożliwiają przejście do kolejnego 
etapu.

OPRACOWANIE I REALIZACJA

zdefiniowanie głównych elementów. 
Określenie nakładu pracy, kosztorysu, ryzyka 

realnego. Przydział zadań oraz ich 
synchronizacja, która pozwoli na wytyczenie 

czasu potrzebnego na określone procesy. 
Osiąganie krok po kroku zamierzeń zawartych 

w planie.

KONTROLA

nad zmianami w budżecie i jakością 
wykonywanych zadań. Reagowanie w razie 
wystąpienia jakichkolwiek zmiennych, które 
mogą wpłynąć na jakość projektu.

ZAKOŃCZENIE

sporządzenie raportu z osiągniętych 
założonych celów, wysunięcie wniosków. 

Wykorzystanie konkluzji do realizacji kolejnych 
projektów.
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Nasza oferta to sprawdzone rozwiązania 
Wszystkie nasze działania są ze sobą powiązane, w celu maksymalizacji efektów.

Doradztwo
budowa strategii, analiza

Posiadamy szerokie doświadczenie w
doradztwie organizacyjnym małych, średnich
firm oraz korporacji. Tworzymy schematy
działania procesów biznesowych oraz
systemowych.

Przeprowadzamy audyty wewnętrzne oraz
zewnętrzne celem definicji „wąskich gardeł” w
procesach. Zarządzamy projektami stosując
standardy metodyk SCRUM / PRINCE2.

Marketing
planowanie mediów

Tworzymy strategie marketingowe dla
poszczególnych kampanii lub dla marki.
Dobieramy najefektywniejsze metody
marketingowe. Planujemy oraz negocjujemy
ceny emisji poszczególnych reklam.

Dla działających już kampanii przeprowadzamy
szczegółową analizę skuteczności oraz
wprowadzamy własne know-how celem lepszej
optymalizacji pod kątem targetu działań.

Strony internetowe
firmowe, landing page, microsite

Bazowy elementem działań marketingowych.
Serwisy internetowe przez naszą firmę są
zgodne z najnowszymi standardami designu.
Kładziemy nacisk na kompatybilność z
różnorodnymi urządzeniami stacjonarnymi i
mobilnymi ( RWD).

Już na etapie projektowania strony internetowej
skupiamy się na wprowadzeniu prawidłowego
SEO zgodnego z aktualnymi standardami.
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Nasza oferta to sprawdzone rozwiązania 
Wszystkie nasze działania są ze sobą powiązane, w celu maksymalizacji efektów.

E-commerce
rozwiązania b2b, b2c

Nasza firma oprócz realizacji sklepów
internetowych skupia się na automatyzacji
całego procesu sprzedażowego oraz budowie
intuicyjnej ścieżki, którą klient przechodzi (od
informacji o produkcie do płatności).

Integrujemy serwisy sprzedażowe z systemem
handlowo / magazynowym (klasy ERP),
portalami internetowymi Allegro / ebay /
Amazon, systemami opinii sklepu, działaniami
automatyzacji marketingu i systemami CRM.

Aplikacje mobilne
android, iOS

Natywne aplikacje mobilne tworzone pod
najbardziej popularne systemy czyli Android
(Google) oraz iOS (Apple). Aplikacje tego typu
mogą być całkowicie nie zależne od firmowej
strony lub sklepu.

Oferujemy dwa typy rozwiązań. Proste
prezentują informacje na wzór strony
internetowej oraz dedykowane budowane od
podstaw z pełną dwukierunkową komunikacją
pomiędzy serwisem internetowym lub innym
agregatem treści.

Video
spoty reklamowe, teledyski

Wykorzystując najnowszy sprzęt do produkcji
filmowej jesteśmy w stanie tworzyć
zachwycające materiały filmowe będące
elementem strategii marketingowej lub
wizerunkowej. Tworzymy także materiały 360.

Zajmujemy się kompleksową realizacją
materiału od pomysłu poprzez organizację
planu filmowego i aktorów do obróbki video i
publikacji. Tworzymy także krótkie filmiki z
przeznaczeniem na kanały YouTube.
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Nasza oferta to sprawdzone rozwiązania 
Wszystkie nasze działania są ze sobą powiązane, w celu maksymalizacji efektów.

Projektowanie
identyfikacja wizualna, DTP

Pełny zakres usług projektowych od grafiki na
potrzeby internetu i urządzeń mobilnych (serwisy
internetowe, banery, reklamy) do projektów
wektorowych (logotyp, ulotki, banery, katalogi,
foldery, gadżety).

Każdy z naszych projektów jest przygotowany
do druku. Realizujemy pełną identyfikację
wizualną opartą o wiedzę i doświadczenie
marketingowe. W pakiecie otrzymujesz pełną
księgę.

Sprzęt i Serwis 
komputery i telekomunikacja

Kompleksowe rozwiązania informatyczne oraz
telekomunikacyjne. Oferujemy sprzedaż od
pojedynczych stacji roboczych (laptopy, PC) i
akcesoriów (monitory, klawiatury, drukarki),
oprogramowania, systemy sieciowe (rutery,
serwery) do systemów telekomunikacyjnych
UNIFY.

Tworzymy infrastrukturę teleinformatyczną od
projektu do realizacji oraz zapewniamy pełny
serwis.

Utrzymanie
domeny i hosting

Oferujemy kompleksowe działania dotyczące
utrzymania systemów internetowych i aplikacji.
Rejestrujemy dla klientów domeny polskie,
regionalne oraz międzynarodowe. Doradzamy
jaką nazwę najlepiej wybrać.

Dobieramy odpowiedni serwer do potrzeb
klienta lub danego systemu. Oferujemy stabilne,
wydaje oraz bezpieczne serwery wirtualne oraz
serwery dedykowane VPS.
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Z a p r a s z a m y  d o  k o n t a k t u  z  n a s z ą  f i r m ą .

mgr inż. Tomasz Glos
tel. + 48 502 085 338 | email: tomaszg@gbtgroup.pl | skype: gbt_tomaszg

BIURO: +48 32 323 10 37 | email: biuro@gbtgroup.pl | www.gbtgroup.pl 
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