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m.in. dla

PONAD 15 lat na rynku
PONAD 10 nagród w najbardziej
prestiżowym konkursie
branżowym - Złote Spinacze
PONAD 200 klientów,
z których niektórzy są
z nami już ponad dekadę

to autorska agencja z ponad
15-letnim doświadczeniem.
Łączymy głębokie rozumienie
insightów komunikacyjnych
ze znajomością mediów,
różnorodnymi kompetencjami
członków zespołu i dobrą
egzekucją.
Teraz stworzyliśmy ofertę,
którą łączy sport z biznesem.

Szymon Sikorski
CEO Publicon

„W Publiconie o sporcie myślimy bardzo
kompleksowo. Budujemy wartość
marketingową naszych partnerów,
pomagamy docierać do sponsorów,
szkolimy z kompetencji niezbędnych
do funkcjonowania w świecie mediów.”

Ponad Public Relations.

Chcemy podnieść poziom
marketingu sportowego w Polsce.
Wierzymy, że sport to styl życia
a nie tylko logo na koszulce.
Fascynuje nas każdy sport.
Bez wyjątku.

Ponad Public Relations.

Reprezentujemy sport i sportowców. Bez granic.
Wśród naszych Klientów są m.in. PKN ORLEN – największy sponsor polskiego sportu, pukający
do pierwszej “10” rankingu ATP Hubert Hurkacz czy mistrzowie kraju w futbolu amerykańskim –
Panthers Wrocław.
Szukamy spójności pomiędzy wizerunkiem sportowca a potrzebami i celami biznesu. Budujemy relacje,
tworzymy platformy komunikacji z udziałem sportowców, które przynoszą obopólne korzyści: Firmom
pozwalają realizować cele biznesowe, a sportowcom tworzyć silne marki osobiste, które napędzają
rozwój kariery.

Ponad Public Relations.

Tworzymy pomost między marką
sportowca a biznesem
Sportowcy

wizerunek, osobowość

SPÓJNOŚĆ
RELACJE

Partnerstwo

Biznes

sport jako platforma
komunikacji do
realizacji celów
biznesowych
B2B i B2C

Sponsoring

Kampanie reklamowe | Influencer marketing | Kontrakty sponsorskie | Public Relations

SKUTECZNA KOMUNIKACJA
Ponad Public Relations.

Co możemy zrobić dla Sportowców?
Pozyskujemy sponsorów
Budujemy sieć ambasadorów
Pomagamy zaistnieć medialnie
Budujemy markę osobistą sportowca
Relacje z mediami i obsługa biura prasowego
Kompleksowa obsługa mediów społecznościowych
(Facebook, Instagram, Twitter, TikTok)
Public affairs i public relations
Kampanie reklamowe

Ponad Public Relations.

Co możemy zrobić dla Biznesu?
Audyt dotychczasowej komunikacji sponsoringowej
Strategia sponsoringowa
Relacje z mediami sportowymi i obsługa biura
prasowego w czasie eventów
Social Media – projektowanie materiałów graficznych
i animacji audiowizualnych, zarządzanie treściami
Badania wartości marketingowej marki
Raporty sponsoringowe
Doradztwo w zakresie zakupu praw sponsoringowych
i współpracy ze sportowcami
Kampanie reklamowe i wizerunkowe
z udziałem sportowców
Ponad Public Relations.

KILKA
PRZYKŁADÓW

ZE SPORTOWCAMI
Ponad Public Relations.

Robert Kubica
w 24h Le Mans
W sierpniu 2021 koordynowaliśmy działania medialne
związane z występem Roberta Kubicy w legendarnym
wyścigu 24h Le Mans:
przygotowaliśmy strategię komunikacji
odpowiadaliśmy za media relations
wypracowaliśmy specjalny Key Visual materiałów
publikowanych w mediach społecznościowych
– nawiązujący do wieloletniej, bogatej historii
wyścigu
na Twitterze ORLEN Team transmitowaliśmy
24h Le Mans przez cały czas trwania wyścigu

Robert Kubica
w 24h Le Mans

Efekty:
Ekwiwalent reklamowy w mediach
tradycyjnych i społecznościowych związany
z występem Roberta Kubicy w wyścigu Le
Mans 24 wyniósł prawie 5,5 mln zł
Przekaz z tego wydarzenia dotarł do ponad
30 milionów odbiorców

Hubert Hurkacz
Hubert Hurkacz to najlepszy polski tenisista. Sezon 2021
jest przełomem w jego karierze. Na początku kwietnia
triumfował w prestiżowym turnieju ATP Masters 1000 w Miami.
W lipcu dotarł do półfinału Wimbledonu, po drodze pokonując
Rogera Federera – uznawanego za jednego z najwybitniejszych
tenisistów w historii.
W sierpniu 2021 roku nawiązaliśmy współpracę z Hubertem.
Jako Publicon będziemy odpowiadali za:
prowadzenie profili zawodnika w mediach społecznościowych
media relations
współpracę z agencja IMG obsługującą zawodnika na rynkach
międzynarodowych
pozyskiwanie nowych sponsorów
Ponad Public Relations.

Panthers Wrocław
W czerwcu 2021 roku rozpoczęliśmy współpracę z Panthers Wrocław. Panthers to wrocławska
drużyna futbolu amerykańskiego, która oprócz tytułu Mistrzów Polski, ma na swoim koncie także
udział w prestiżowej europejskiej lidze – European League of Football (ELF) - wzorowanej na
amerykańskiej NFL. Pantery są jednym z 8 elitarnych zespołów biorących w niej udział.
Jako Publicon odpowiadamy za:

media relations

doradztwo strategiczne

social media

copywriting

Jednym z kluczowych celów naszej współpracy
jest także popularyzowanie futbolu
amerykańskiego w Polsce.
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Bartłomiej
Przedwojewski
Współpracujemy z największymi markami, ale także
z tymi sportowcami, którzy są najlepsi w niszowych
ale równie spektakularnych dyscyplinach. Od 2020
roku doradzamy Bartkowi Przedwojewskiemu –
mistrzowi świata w biegach górskich, zwycięzcy
prestiżowych zawodów Golden Trail Championship.
Wspieramy go w działaniach z obszaru:
doradztwa strategicznego
prowadzenia profili w mediach społecznościowych
pozyskiwania nowych sponsorów i co-brandingu

Ponad Public Relations.

KILKA
PRZYKŁADÓW

ŁĄCZĄCEJ SPORT
Z BIZNESEM
Ponad Public Relations.

Raport sponsoringowy PKN ORLEN
W maju 2021 roku odpowiadaliśmy za kompleksowe przygotowanie rocznego raportu
sponsoringowego PKN ORLEN. Do naszych zadań należało:
opracowanie koncepcji dokumentu

skład graficzny dokumentu

i strategicznego przekazu
doradztwo w zakresie organizacji konferencji
research i analiza źródeł pierwotnych

prasowej prezentującej raport

redakcja treści

Ponad Public Relations.

Raport sponsoringowy PKN ORLEN
Efekty
w konferencji prasowej z udziałem Prezesa Zarządu PKN ORLEN Daniela Obajtka, w trakcie
której zaprezentowano raport, wzięli udział przedstawiciele 30 redakcji
po wydarzeniu udało nam się pozyskać 76 publikacji na temat raportu – zarówno w najbardziej
opiniotwórczych mediach sportowych, jak i biznesowych
szacunkowy ekwiwalent reklamowy, jaki uzyskaliśmy, przekroczył 750 tys. zł, a zasięg informacji
na temat raportu – 55 mln

Ponad Public Relations.

Alfa Romeo
Racing ORLEN
w sezonie 2021 odpowiadamy za komunikację
występów zespołu Alfa Romeo Racing ORLEN
w kanałach komunikacji (media społecznościowe
i tradycyjna) ORLEN Team
w lutym 2021 koordynowaliśmy działania medialne
związane z prezentacją nowego bolidu ARRO C41.
Uroczystość, po raz pierwszy w historii organizowana
w Polsce, odbywała się na deskach Teatru Wielkiego –
Opery Narodowej
prezentację bolidu Alfa Romeo Racing ORLEN –
transmitowane na żywo – śledziło kilkadziesiąt redakcji
z całego świata

Ponad Public Relations.

Dakar 2021

TEAM

W styczniu 2021 organizowaliśmy biuro prasowe ORLEN Teamu w czasie rajdu Dakar
opracowaliśmy strategię komunikacji
wypracowaliśmy specjalny system identyfikacji wizualnej do komunikacji
w mediach społecznościowych
odpowiadaliśmy za relacje z mediami, przygotowywanie komunikatów, informacji
prasowych i relacji live z każdego etapu Dakaru
Efekty:
przygotowaliśmy 15 informacji prasowych i ponad 200 różnego rodzaju
komunikatów na temat występów zawodników ORLEN Team
szacunkowy ekwiwalent reklamowy – uzyskany w prasie i na portalach
internetowych tylko w styczniu wyniósł 8,9 mln zł
złożyło się na to ponad 1800 publikacji
w mediach społecznościowych wypracowaliśmy nowy system identyfikacji
wizualnej wszystkich publikowanych materiałów
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Zaangażowanie w lokalny
sport marki Tarczyński
Tarczyński to jeden z kluczowych klientów Publiconu.
wspieramy go prowadzeniu profili w mediach społecznościowych,
budowaniu relacji z mediami i działaniach z zakresu social listening
wspólnie opracowaliśmy i wdrażamy strategię CSR marki – Tarczyński
Lepiej
jednym z jej kluczowych elementów jest wsparcie społeczności lokalnej.
To przekłada się na sponsoring lokalnych sportowców, popularyzowanie
sportu i zdrowych nawyków żywieniowych
wspieramy klienta w działaniach komunikacyjnych związanych
z występami drużyny esportowej – Tarczyński Protein Team i oraz
startami Marcela Kozaczkiewicza, jednego z najlepiej zapowiadających
się triathlonistów młodego pokolenia
Ponad Public Relations.
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Założyciel i strateg agencji,

Przez ostatnie kilkanaście lat

Ma kilkuletnie doświadczenie

W Publiconie zarządza

ma kilkunastoletnie

współpracował z najlepszymi

w branży PR, głównie

zespołem zajmującym

doświadczenie w branży.

polskimi sportowcami na

z podmiotami

się profilami w mediach

Wykładał na kilku uczelniach

czele z Hubertem Hurkaczem

z sektora publicznego

społecznościowych naszych

w kraju.

i Robertem Kubicą.

– w tym jednostkami

klientów. Miała udział

Koordynuje działania z zakresu

samorządu terytorialnego

w opracowaniu strategii

media relations.

i spółkami Skarbu Państwa.

komunikacji wszystkich

podmiotom z branży

Zarządza zespołem

wiodących klientów agencji

paliwowej, energetycznej

obsługującym klientów

w obszarze sportu.

oraz sektora BPO i SSC.

sportowych agencji.

Doradzał strategicznie
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Szymon Sikorski
CEO & Founder

T: +48 600 968 951

E: s.sikorski@publicon.pl
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