
Blend PR to butikowa agencja PR  
i komunikacji marketingowej. 



Projektujemy mikromarki.

Promujemy wartościowe marki, produkty, wydarzenia  
i ciekawych ludzi. Świadczymy usługi głównie dla mikromarek, 

czyli firm z sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw  
z niewielkim lub bez działu marketingu. Chcemy udowadniać,  

że niekorporacyjne marki mogą być wpływowe i piękne.

POZNA J NAS

      SPECJALIZACJE 

Technologia            Edukacja & kariera            Lifestyle
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CO Z NAMI ZYSKUJESZ?

01Zrozumienie Twojego biznesu

Jesteśmy zaangażowani i pracujemy 
wyłącznie z klientami, którym 
naprawdę możemy pomóc.

02Jakość obsługi

Twój projekt jest negocjowany, 
zarządzany i w dużej mierze 
realizowany przez właścicielkę agencji.

03Krótki czas reakcji

Jako mały, wyspecjalizowany 
zespół pracujemy szybciej  
i sprawniej niż duże agencje.

04Elastyczność współpracy

Nasze oferty są dopasowane do 
możliwości i celów Twojego 
przedsiębiorstwa.

05Trwałe relacje

Nie jesteś dla nas tylko klientem,  
ale człowiekiem, za którego biznes 
trzymamy mocno kciuki.

06Konkretna specjalizacja

Wiemy, jak promować wysokiej 
jakości produkty i usługi.



CZEGO POTRZEBUJESZ?

Startuję z nową firmą lub pomysłem

Takie projekty to nasza specjalność! 
Przygotujemy dla Ciebie strategię 

marki, plan komunikacji, identyfikację 
wizualną i podzielimy się naszym 

doświadczeniem biznesowym.

Chcę poprawić jakość marketingu

Jeśli chcesz, aby marka Twojej firmy 
lub osoby była bardziej konkurencyjna, 

estetyczna i dopracowana, 
zdecydowanie możemy pomóc. To dla 

nas podstawa procesu sprzedaży.

Chcę nauczyć się zarządzać marką

Jeśli cenisz niezależność lub masz 
własny zespół, pomożemy Ci zdobyć 

nowe kompetencje. Możesz 
skorzystać ze szkoleń, konsultingu lub 
na początek zajrzeć na naszego bloga.

https://blendpr.pl/insights/
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01. Zarządzanie marką 

02. Public relations

03. Marketing treści 

04. Social media 

05. Employer branding

06. Projektowanie graficzne 



PORTFOLIO

ZOBACZ WIĘCEJ

Przez ostatnie 3 lata zrealizowaliśmy ponad 140 zleceń dla firm  
z różnych sektorów rynku. Dotychczas prawie 60% naszych 

Klientów zdecydowało się na kontynuację współpracy  
po pierwszym zleceniu. 

Sprawdzisz nas?

https://blendpr.pl/portfolio/
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REFERENCJE

„Serdecznie dziękujemy za ogromne 

wsparcie podczas pracy nad wdrożeniem 

naszego projektu – za profesjonalizm, 

doradztwo, kreatywność, wielkie 

zaangażowanie i cierpliwość. Blend PR to  
z pewnością kompendium wiedzy w 

zakresie komunikacji marketingowej  
i kreowania marki.”

MARTA GIBUS 
Właścicielka w LeLa Beauty

MIKOŁAJ MAŚLIŃSKI 
Właściciel w Mikołaj Maśliński  

Doradztwo Prawne

„Agencja odpowiada na potrzeby młodej 

generacji przedsiębiorców. Blend PR 

cechuje świetne przygotowanie 

merytoryczne w zakresie marketingu, 

psychologii i nowych kanałów 

komunikacji, a jednocześnie duża 

wrażliwość na indywidualne potrzeby 

Klienta.”

JAROSŁAW ZIELIŃSKI 
CEO & Co-founder  

w Welastic

„Współpraca z Blend PR przebiegła 

bardzo sprawnie. Wiele decyzji 

agencja podejmowała samodzielnie, 

nie angażując naszych managerów 

ponad potrzeby. Serdecznie 

dziękujemy za terminową i zgodną  
z oczekiwaniami realizację naszego 

zlecenia!”



dr MAGDALENA GAJEK

Konsultantka PR, zajmuje się przede wszystkim budowaniem 
siły mikromarek i komunikacją sektora premium. W ciągu 10 
ostatnich lat zrealizowała blisko 60 wymagających projektów 
marketingowych. Z wykształcenia polonistka, doktor nauk 
humanistycznych. Autora książki „Nowy Jork wyobrażony  
i doświadczony.” Stypendystka zagranicznych uniwersytetów 
w Lipsku i Kilonii. Wykłada na uczelniach wyższych i prowadzi 
szkolenia z zakresu komunikacji.

Założycielka i właścicielka Blend PR 

SPRAWDŹ WIĘCEJ

https://magdalenagajek.pl/
https://magdalenagajek.pl/


KONTAKT

dr Magdalena Gajek | Właścicielka Blend PR        

m.gajek@blendpr.pl  

    +48 665 912 800 

www.blendpr.pl

SOCIAL MEDIA

Szukasz wiedzy z pewnego źródła?  
Męczą Cię artykuły marketingowe wciąż o 

tym samym?  
Chcesz zainspirować się świeżym 

spojrzeniem na komunikację? 

Poznaj naszą zakładkę „Insights”!

ZOBACZ ARTYKUŁY
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