Prezentacja agencji

Marketing
cyfrowy
napędzający
sprzedaż.

O nas

01. Kto?

03. Dlaczego?

Jesteśmy zespołem strategów,

Od 2002 roku robimy, żeby było

managerów, designerów,

szybciej, lepiej i wydajniej.

animatorów, developerów (IT)

Projekty realizujemy kompleksowo

skupionych na marketingu i

lub w wybranym zakresie.

sprzedaży. Rozwijamy marki,

Jesteśmy jedną z najlepiej

usprawniamy pracę i

ocenianych agencji w Polsce.

automatyzujemy procesy.

02. Jak?
Pracujemy zwinnie (Agile) w
oparciu dobre praktyki i uznane
metody. Analizujemy, planujemy,

04. Dla kogo?

realizujemy i rozwijamy projekty

Pracujemy dla małych rm

z zakresu digital marketingu i

rodzinnych i dużych marek.

sprzedaży. Nasza lozo a jest

Obsługujemy kilkanaście branż.

prosta: kolejny projekt lepszy od

Zrealizowaliśmy ponad 1 000

poprzedniego.

projektów dla kilkuset marek w
Polsce i za granicą.

Zarządzający

Marta Czapkova

Marcin Rząca

Project Manager

Chief Executive Of cer

PL/ DE/ CZ/ ENG

PL/ ENG

Zarządza projektami i odpowiada za obsługę klientów w Polsce
i za granicą. 5 lat doświadczenia w digital marketingu.
Kieruje kilkunastoosobowym zespołem account managerów,
gra ków, animatorów i developerów. Fanka narzędzi
optymalizujących pracę. „Na wczoraj” w jej słowniku nie
istnieje, ale jak ją przekonasz potra cofnąć czas! Pasjonatka
sportów zimowych i pieczenia poznańskich rogali.

Odpowiedzialny za strategię spółki, jakość i rozwój produktów.
Zaangażowany w rozwój projektów i brandów kluczowych
klientów. Od 24 lat w marketingu a od 18 w digital marketingu.
Na koncie blisko 1 000 projektów jak Project Manager i
Creative Director. Fan usprawniania procesów i
zdroworozsądkowej automatyzacji. W latach 2012 i 2013
wykładowca przedmiotu „Handel elektroniczny” na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Klienci

Jakość usług wg klientów

Raport Media
Marketing Polska
Wyniki badania satysfakcji
klientów 50 najważniejszych
polskich agencji interaktywnych.
Badanie przeprowadzone
przez KANTAR MILLWARD BROWN
na zlecenie MMP.

5,0
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Zadowolenie z
obsługi klienta

5,7

/6

Rozumie ideę
zintegrowanej
komunikacji

4,7

/5

Zadowolenie
klientów ze
współpracy
z agencją

Referencje/ Oceny

Polecam agencję Honki, bardzo miła i
sprawna obsługa przy realizacji projektu
specjalnego.
Aluplast/ Marcin Szewczuk

Współpraca z Honki zawsze przebiega
sprawnie i sympatycznie. Zadania
wykonywane są terminowo. Polecam

AT Research/ Tomasz Sztolcman

Google

Kreatywność, świetny design i szybkość
działania powodują, że od kilku lat razem
z HONKI przygotowujemy kampanie
reklamowe.
Generali/ Marta Strzyżewska

Agencja HONKI współpracuje z nami od
2002 roku rozwijając działania z zakresu
marketingu internetowego. Polegamy na
nich w zakresie produkcji narzędzi
internetowych jak również doradztwa.
B BRAUN/ Piast Górny

Facebook

Wiedza, doświadczenie, realizacje,
profesjonalne doradztwo. Polecam usługi
Honki – współpracujemy od lat!
BabyOno/ Rafał Bartoszewski

Honki to najlepsza agentura w całym
mieście! :)

Way2traf c/ Piotr Surmacki

GoWork

Wspieramy działania
marketingowe i sprzedażowe.

Usługi

Łączymy marketing i projektowanie z technologią, zwiększając
rozpoznawalność marek, ich udział w rynku oraz sprzedaż. Pomagamy na
każdym etapie ścieżki zakupowej klienta od wzbudzenia świadomości, przez
sprzedaż do utrzymania lojalności. Projekty realizujemy kompleksowo lub w
wybranym zakresie.

Marketing 360°

Programowanie

Projektowanie

Google Marketing

Content marketing

Media społecznościowe

Usługi/ Szczegóły

Marketing 360°

Projektowanie

Programowanie

Patrzymy szeroko na biznes klienta. Analizujemy
potrzeby i obawy odbiorców, szukając rozwiązań
możliwych do zastosowania. Nasze umiejętności z
zakresu marketingu cyfrowego i technologii
pomagają zwiększyć rozpoznawalność marki,
udział w rynku, sprzedaż i lojalność klientów.

Projektujemy usługi i produkty cyfrowe, procesy,
komunikację, materiały gra czne do kanału
cyfrowego i analogowego. Każdą produkcję
zaczynamy od poznania odbiorcy i jego
doświadczeń (UX).

Dla potrzeb marketingu i sprzedaży projektujemy,
programujemy, wdrażamy i rozwijamy aplikacje
webowe i mobilne. Integrujemy i automatyzujemy
procesy. Obniżamy koszty, pozyskujemy dane i
zwiększamy sprzedaż.

Przejdź online

Przejdź online

Przejdź online

Content marketing

Google Marketing

Media społecznościowe

Przygotowujemy strategie content marketingowe i
je realizujemy. Tworzymy treści budzące
zainteresowanie, kreujące wizerunek, budujące
grono zaangażowanych odbiorców i zwiększające
sprzedaż.

Korzystamy z Google Marketingu w celu poznania
odbiorców, zwiększania liczby użytkowników,
pozyskania kontaktu i realizacji sprzedaży.
Wykorzystujemy możliwości wyszukiwarek
Google i YouTube, stawiając na działania
organiczne (SEO) i płatne (PPC).

Pomagamy klientom w skutecznej komunikacji w
mediach społecznościowych. Prowadzimy pro le
społecznościowe i kanały, realizujemy kampanie
reklamowe, wykorzystując Facebook Ads,
LinkedIn Ads i YouTube Ads.

Przejdź online

Przejdź online

Przejdź online

Ambasador marki
BabyOno.
Sprzedaż w sklepie internetowym
napędzają pozytywne opinie na temat

Klient/ BabyOno

produktów oraz rmy. Wzięliśmy ten
temat na warsztat i wraz z klientem
przygotowaliśmy innowacyjny system
pozyskania opinii.

Nasza rola:
+ UX & UI Design
+ Dedykowany system
+ Wsparcie marketingowe
+ Wsparcie techniczne
+ Rozwój projektu
+ ISP

Efekty
Ponad 2 000 opinii o produktach.
Ponad 40 000 zarejestrowanych matek.

Kompleksowa obsługa
marki Twinson.
Firma Deceuninck jest producentem

Klient/ Deceuninck

systemów tarasowych i elewacyjnych
Twinson. Od 2018 roku zajmujemy
się kompleksową obsługą tej marki w
mediach cyfrowych.

Nasza rola:
+ UX & UI Design
+ Projektowanie gra czne
+ Wizualizacje 3D
+ Programowanie
+ Kampanie reklamowe
+ Kreacje reklamowe
+ Produkcja materiałów video
+ Optymalizacja kanału YouTube
+ Reklama na YouTube
+ Wsparcie marketingowe
+ Wsparcie techniczne
+ SEO
+ Rozwój projektu
+ ISP

Kampania reklamowa
marki Twinson.
Kampania reklamowa Twinson oparta

Klient/ Deceuninck

została na prostym mechanizmie: „Kup
taras. Otrzymasz leżak gratis”. Zadanie
jakie nam przypadło to poprowadzenie
kampanii reklamowej online zachęcającej
do udziału w promocji.

Nasza rola:
+ UX & UI Design
+ Wizualizacje 3D
+ Planowanie i prowadzenie kampanii
reklamowej w GoogleAds
+ Produkcja materiałów video
+ Reklama materiałów video na YouTube
+ Wsparcie marketingowe
+ Wsparcie techniczne
+ Rozwój projektu
+ ISP

Kreacje reklamowe - Wizualizacje 3D

Klient/ Deceuninck

Aplikacja internetowa do
kolorowania budynków.
Fixit-Gruppe zrzesza producentów chemii

Klient/ Fixit Gruppe

budowlanej w kilkunastu krajach.
W ofercie wszystkich rm znajdują się
systemy elewacyjne, których
zastosowanie symuluje aplikacja.

Nasza rola:
+ UX & UI Design
+ Wizualizacje 3D
+ Programowanie
+ Wsparcie marketingowe
+ Wsparcie techniczne
+ Rozwój projektu
+ ISP dla wybranych marek

Efekty:
+ wdrożenie aplikacji w 15 krajach
+ wdrożenie aplikacji dla marek:
Fixit, Roe x, Hasit, Kreisel

Aplikacja webowa
doboru systemu BASF.
BASF to jeden z największych na
świecie producentów chemii. Projekt
realizowany dla działu chemii

Klient/ BASF

budowlanej wprowadza inwestorów i
wykonawców w świat rozwiązań
systemowych BASF.

Nasza rola:
+ UX & UI Design
+ Wizualizacje 3D
+ Programowanie
+ Wsparcie marketingowe
+ Wsparcie techniczne
+ Rozwój projektu
+ ISP

Klient/ Wiązary Burkietowicz

Kompleksowa obsługa
digitalowa rmy
Wiązary Burkietowicz
Współpracę z klientem rozpoczęliśmy od
przygotowania serwisu internetowego.
Po jego ukończeniu przejęliśmy
produkcję materiałów reklamowych
drukowanych i cyfrowych angażując się w
realizację strategii marketingowej klienta.

Nasza rola:
+ Wsparcie marketingowe
+ Wsparcie techniczne
+ UX & UI Design
+ Projektowanie gra czne
+ Wizualizacje 3D
+ DTP
+ Animacje reklamowe
+ Programowanie
+ SEO
+ ISP

Klient/ Wiązary Burkietowicz

Gra „Układanie wiązara”
na tablet, iPad
oraz desktop.
Dla potrzeb promocji rmy Burkietowicz
na targach i szkoleniach przygotowaliśmy
grę zręcznościową. Zadaniem gracza jest
ułożenie konstrukcji wiązara dachowego
w możliwie najkrótszym czasie. Aplikacja
połączona z centralnym lub lokalnym
rankingiem graczy edukowała i bawiła
przez wiele lat.

Nasza rola:
+ Koncepcja techniczna
+ UX & UI Design
+ Programowanie
+ ISP

Serwis internetowy oraz
materiały reklamowe
Pompax.
Pompax to najnowocześniejsze centrum

Klient/ Pompax

serwisowe pomp w Polsce. Zadbaliśmy o
wizerunek tej marki w Internecie
przygotowując serwis internetowy,
schemat komunikacji w mediach
społecznościowych oraz ulotkę
reklamową.

Nasza rola:
+ UX & UI Design
+ Projektowanie gra czne
+ Programowanie
+ Wsparcie marketingowe
+ Wsparcie techniczne
+ SEO
+ ISP

Serwis internetowy - Style guide

Klient/ Pompax

Klient/ Cargill-Provimi

Gra edukacyjna na tablet z
systemem Android.
Dla potrzeb promocji nowego produktu
rmy Provimi przygotowaliśmy test
wiedzy wraz z rankingiem najlepszych
graczy. Aplikacja przygotowana została
do zastosowania wyłącznie na targach
międzynarodowych i szkoleniach
branżowych.

Nasza rola:
+ UX & UI Design
+ Programowanie
+ Wsparcie techniczne
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Przygotowanie i obsługa
badania internetowego TSS

Klient/ Santander

Aplikacje badawcze przygotowujemy od
2006 roku. Dedykowane, skalowalne i
bezpieczne. Badanie Team Spirit Survey
dla Santander realizowaliśmy na zlecenie
wieloletniego klienta, rmy
badawczej AT Research.

Nasza rola:
+ UX & UI Design
+ Prototypy i testy użyteczności
+ Programowanie aplikacji
+ Wsparcie respondentów
+ Wsparcie techniczne
+ ISP

Ocena naszej pracy:
+ 5/5 w kategoriach: obsługa klienta,
realizacja projektu, działanie aplikacji,
wrażenia respondentów.

Modelowanie - Wizualizacje

Klient/ Küberit

Animacja 3D montażu pro li
rmy Küberit.
Digitalizacja materiałów informacyjnych

Klient/ Küberit

i instrukcji montażowych to zadanie, które
mamy przyjemność realizować dla rmy
Küberit od 2017 roku.

Nasza rola:
+ Scenariusz
+ Storyboard
+ Projekt gra czny
+ Modele i wizualizacje 3D
+ Animacja 3D
+ Wsparcie marketingowe

Efekty:
+ 40 explainer video 3D
+ 1 000 000 wyświetleń

Animacja reklamowa
prezentująca Küberit
Digitaldruck.
Pro le aluminiowe produkowane przez

Klient/ Küberit

rmę Küberit w zależności od upodobań
klienta mogą mieć dowolne kolory.
Umożliwia to technologia Küberit
Digitaldruck.

Nasza rola:
+ Scenariusz
+ Storyboard
+ Projekt gra czny
+ Rysunki 2D z elementami 3D
+ Animacja 2D z elementami 3D
+ Wsparcie marketingowe

Charaktery postaci i animacje

Klient/ BOSCH

Charaktery postaci i animacje

Klient/ BOSCH

DirectSender
- e-mail marketing system

Produkt/ DirectSender

Program umożliwia tworzenie
newsletterów lub mailingów
reklamowych, zarządzanie ich
wysyłką oraz danymi subskrybentów.
Dostosowany do wymogów RODO.

Atuty rozwiązania
+ prosty w obsłudze interfejs programu
+ kreator wiadomości e-mail drag&drop
+ brak opłat za adresy e-mail
w bazie adresowej
+ statystyki skuteczności wysyłek
+ wysoka, gwarantowana
dostarczalność
+ rozwiązania antyspam
Więcej na: direct-sender.com

1 260

PageEditor
- system zarządzania treścią
Stworzony w 2008 roku system

Produkt/ PageEditor

umożliwia zarządzanie treścią i
rozwojem serwisów WWW, portali lub
blogów. W najnowszej wersji
PageEditor 2020 znajduje się blisko
200 funkcjonalności przydatnych w
codziennej pracy.

Atuty rozwiązania
+ możliwy do wdrożenia w nowych i
istniejacych serwisach WWW
+ Interfejs zaprojektowany przez
projektantów UX i UI, a nie programistów
+ do obsługi nie jest wymagana wiedza
techniczna
+ wizualna edycja treści
+ wbudowane różne poziomy uprawnień
+ umożliwia planowanie emisji treści
+ przyjazny dla Google
+ wersjonuje powstałe treści
+ dostępny w abonamencie
Więcej na: pageeditor.pl

Typer
- aplikacja do typowania
wyników meczów
Każda rywalizacja sportowa budzi

Produkt/Typer

emocje wynikające z niepewności
wyniku. Typowanie wyników to typowa
zabawa kibiców sportowych. Aplikacja
Typer systematyzuje, automatyzuje i
wznosi typowanie wyników na wyższy,
atrakcyjniejszy poziom.

Atuty rozwiązania
+ automatyzacja zabawy typowania
wyników rywalizacji sportowych
+ udział w zabawie nieograniczonej
liczby użytkowników
+ możliwość rywalizacji użytkowników
w kilku grupach
+ rozbudowany algorytm naliczania
punktów
+ automatyczne naliczanie punktów
+ dostęp do aplikacji online
+ aplikacja zoptymalizowana na
urządzenia mobilne

Zapraszamy do
kontaktu.
Kontakt

Odwiedź nas:

ul. Ratajczaka 26/5,
61-815 Poznań,
Polska
Zadzwoń:

tel. + 48 61 852 83 00
Napisz:

E-mail: hi(at)honki.pl
Przejdź online:
Honki.pl - Facebook - LinkedIn - YouTube

