
portfolio.



Projektujemy oraz wdrażamy nowoczesne 

i funkcjonalne strony oraz sklepy 

internetowe. Kreatywność i funkcjonalność 

idą w naszych realizacjach w parze.  

 

Tworzymy strategię komunikacji by 

skutecznie docierać do Twojej grupy 

docelowej. Opierając się na badaniach 

kreujemy doświadczenia przekładające się 

na działania.

about digy



digital design

branding marketing

Stworzymy dla Ciebie platformę taką, jak 

strona lub sklep, dzięki którym zwiększysz 

sprzedaż, pozyskasz cenne kontakty 

i poprawisz swoją komunikację 

marketingową. Estetykę i design 

dopasujemy do branży, w której działasz. 

Wyeksponujemy produkty i usługi oraz 

zadbamy o przyjazną i intuicyjną ścieżkę 

sprzedażową.

Jeśli Twój klient zrozumie i pokocha Twoją 

markę – wygrywasz. Stworzymy dla Ciebie 

skuteczne narzędzia komunikacyjne, które 

pomogą Ci budować stabilną i wyróżniającą 

się pozycję na rynku, adekwatną do Twoich 

potrzeb i celów. Branding to komunikacja 

wizualna - nazwa odzwierciedlająca 

archetyp Twojej marki, logo, layout, 
kolorystyka, krój pisma, claim, materiały 

firmowe oraz księga znaku.

Nasze kreacje wspierają sprzedaż i budują 

silne marki. Realizujemy projekty na wielu 

płaszczyznach, począwszy od logotypu, 

materiałów firmowych, ubrań i gadżetów, 

materiałów drukowanych, grafik 

reklamowych, projektowania stoisk 

targowych, projektowania produktowego aż 

do projektów niestandardowych jak np. 

oklejenia aut, samolotów czy stacji paliw.

Nasze wsparcie marketingowe oznacza 

precyzyjną i przekrojową realizację 

projektów. W zależności od potrzeby 

stworzymy dla Ciebie identyfikację wizualną 

dla nowej marki, produktu lub nowych usług 

oraz dobierzemy odpowiednie narzędzia 

reklamowe – sposób komunikacji wraz 

z kanałami dotarcia do grup docelowych.



gulf 
race fuels
Gulf to legendarna marka rajdowa, której 
początki sięgają 1960 roku. Nasze wsparcie 

objęło doradztwo marketingowe dla 

oficjalnego europejskiego dystrybutora, 

projektowanie graficzne oraz wdrożenia 

stron internetowych.



gulfracefuels.eu
Dla paliw rajdowych Gulf zaprojektowaliśmy 

oraz wdrożyliśmy produktową stronę 

internetową na rynki europejskie.





design
Nasze wsparcie objęło projekt beczek paliw 

rajdowych Gulf oraz realizacje materiałów 

sprzedażowych i akcydensowych wraz z 

tworzeniem treści do mediów 

społecznościowych.





rysuj, pisz i 
inspiruj innych
Samsung Flip to interaktywny ekran 

ułatwiający prowadzenie spotkań oraz 

prezentacji. Na potrzeby dystrybutora 

zaprojektowaliśmy materiały sprzedażowe 

oraz wdrożyliśmy sklep internetowy.





jesteśmy lekko 
atletyczni
RK ATHLETICS to klub Roberta 

Korzeniowskiego – wielokrotnego Mistrza 

Olimpijskiego. Nasza współpraca obejmuje 

doradztwo marketingowe, projektowanie 

graficzne oraz obsługę i wdrożenie strony 

internetowej.



rk athletics
Dla klubu RK zaprojektowaliśmy stronę w 

sportowej konwencji wraz z 

funkcjonalnościami ułatwiającymi 
rejestrację klubowiczów. Strona jest 
aktualnie wdrażana.







eco 
power first
Warter Pro to ekologiczna, innowacyjna 

benzyna lepsza dla zdrowia, urządzeń 

i środowiska. Nasza współpraca obejmuje 

zewnętrzny dział marketingu obsługujący 

w zakresie strategii oraz doradztwa, 

koordynacji projektów, projektowania 

graficznego oraz realizacji stron 

internetowych i sklepów wraz z pełna 

obsługą.



warter.shop
Nasze wsparcie obejmuje pełną obsługę, 

optymalizację oraz rozwój platformy 

sprzedażowej dla wszystkich produktów 

z grupy marek: Warter Racing, Warter Pro, 

Warter Aviation.



social media
Dla marki Warter Pro planujemy 

i projektujemy kampanie promocyjne oraz 

reklamowe w mediach społecznościowych.



merch & outdoor
Projektujemy i produkujemy materiały 

sprzedażowe oraz wystawiennicze dla 

produktów marki Warter Pro. 



make 
it happen
Flyspot to globalna marka tuneli 
aerodynamicznych, przyciągająca klientów 

z obszarów ‘fun’ oraz ‘professional’. Nasza 

współpraca obejmuje takie obszary jak 

design, tworzenie treści oraz materiałów 

reklamowych.



sklep.flyspot.com
Nasze wsparcie obejmuje tworzenie ofert 
targetowanych, design, copywriting oraz 

fotografie produktową.



photo
W ramach współpracy zrealizowaliśmy sesję 

zdjęciową kolekcji odzieży Flyspot Fashion.



flyspot all inclusive
Flyspot All Inclusive to oferta skierowana do 

zawodowców z całego świata. W ramach 

strategii rozwoju usługi, stworzyliśmy nową 

identyfikację premium.



flyspot playground
Flyspot Playground to oferta skierowana do 

dzieci, na potrzeby której stworzyliśmy nową 

identyfikację wizualną wraz z nową strategią 

targetowania oferty.



modern & 

expirience
Novak–Rygiel to studio architektoniczne 

z wieloletnim doświadczeniem. Nasze 

wsparcie objęło doradztwo w zakresie 

wizerunku, projekt oraz wdrożenie 

nowoczesnej strony internetowej, projekt 
portfolio i materiałów akcydensowych.







born to fly
Aeroklub Warszawski to miejsce usług dla 

profesjonalnych pilotów i skoczków 

spadochronowych oraz amatorów 

szukających rozrywki. Nasz współpraca 

obejmuje pełne wsparcie digitalowe w tym 

tworzenie treści, projektowanie graficzne,  

wdrożenia i obsługę stron internetowych 

oraz realizację kampanii online.



aeroklub.waw.pl
Dla Aeroklubu przeprowadziliśmy pełen 

rebranding, w tym projekt nowego designu 

dla strony internetowej, wraz z intuicyjną 

ścieżką klienta oraz Call To Action (CTA), czyli 
„wezwanie do działania”. 



skydive.waw.pl
Rebranding obejmował również inne marki 
należące do grupy, dla których 

zaprojektowaliśmy strony według nowo 

przyjętej strategii wizerunkowej.



sklep online
Wdrożenie obejmowało również intuicyjną 

i przyjazną dla użytkownika platformę 

zakupową dla usług z obszarów ‘fun’ oraz 

‘professional’.









guinness 
world record
Z okazji pobicia rekordu świata w skoku ze 

spadochronem z balonu na ogrzane 

powietrze, zaprojektowaliśmy logo, koszulki 
oraz materiały reklamowe uświetniające to 

niezwykłe osiągnięcie.





digy & sports
Korzenie naszej marki tkwią w środowisku sportowym. Dlatego 

otaczamy się wspaniałymi ludźmi – sportowcami, którzy 

nieustannie dążą do doskonałości, wytrwale szlifując swoje 

umiejętności by sięgać po „złoto” i przesuwać granice. To właśnie 

oni: Robert Korzeniowski, Paweł Borkowski i Maciej Pospieszyński 
są ambasadorami naszej marki. Dlatego też, chętnie realizujemy 

projekty sportowe i sponsoringowe.



robert 
korzeniowski
Polski lekkoatleta, chodziarz, 

czterokrotny mistrz olimpijski, 
trzykrotny mistrz świata 

i dwukrotny mistrz Europy, były 

rekordzista świata w chodzie 

sportowym, najbardziej 
utytułowany polski sportowiec 

pod względem zdobytych 

tytułów mistrza olimpijskiego. 

Wspierany przez nas w zakresie 

działań digitalowych.



maciej 
pospieszyński
Człowiek o niezwykłej pasji 
i determinacji w dążeniu do 

zamierzonego celu, który dzięki 
treningom, talentowi i miłości do 

akrobacji zdobył najważniejsze 

światowe trofea lotnicze (w ciągu 

5 lat blisko 15 medali Mistrzostw 

Świata i Europy). Ambasador 
marki Digi, wspierany przez nas w 

zakresie sponsoringu oraz 

projektowania.



paweł 
borkowski
Jeden z najznakomitszych 

drifterów europejskich startujący 

w lidze Drift Master Grand Prix. 

Doceniony i uznany za jednego 

z najbardziej rokujących 

zawodników ligi DMGP. Paweł 
zasłynął na całym świecie ze 

zjawiskowego, zwycięskiego 

pojedynku z Jamesem Deanem.  

Ambasador marki Digy, 

wspierany przez nas w zakresie 

sponsoringu i projektowania.



Agnieszka Pospieszyńska

contact

+48 604 866 461

agnieszka@godigy.com

godigy.com
Jeśli udało nam się zainspirować 

Cię tym, co robimy i chcesz 

skorzystać z naszego 

doświadczenia, daj nam znać. 


