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•Public Relations & Public Affairs, social 
media, branding i reklama 

•biura w Warszawie i Wrocławiu 

•około 30 konsultantów w spółce i ponad 
300 w grupie kapitałowej 

•kompetencje 360 

PONAD 15 LAT NA RYNKU
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• ok. 4 mln Ukraińców opuściło swój kraj  
od 24 lutego 2022 roku 

• 2,57 mln uchodźców przekroczyło 
granicę polsko-ukraińską 

Dlaczego 

• duża presja migracyjna wymaga 
skutecznych działań na wszystkich 
poziomach – lokalnym i krajowym, 
sektorach prywatnym i publicznym
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„
Polskie miasta stały się dwujęzycznymi, 
międzynarodowymi metropoliami; polscy 
pracodawcy zostali postawieni także przed zupełnie 
nową rzeczywistością i potrzebami.  

Jestem przekonany, że międzykulturowe polsko-
ukraińskie kompetencje będą w cenie nie tylko  
w najbliższym czasie. 

SZYMON SIKORSKI 
CEO & Founder
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Ukraiński dział PR

Nadiia Osaulenko
Ambitna i zorientowana na wyniki 
ekspertka w dziedzinie public relations  
i komunikacji. Ma doświadczenie  
w projektach telewizyjnych i organizacji 
eventów.

Yuliia Pysko Mariia Bakumenko
Ma doświadczenie w PR i prowadzeniu 
szkoleń mających na celu poprawę 
komunikacji między ludźmi. Zawsze 
poszukuje rozwoju i doskonalenia. Nie 
może żyć bez ruchu, sportu i sztuki.

Specjalistka w dziedzinie marketingu i PR. 
Ma doświadczenie w prowadzeniu 
komunikacji dla organizacji 
pozarządowych. Realizowała projekty 
społeczne i kampanie informacyjne.
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• szkolenia i audyty 
• strategie employer brandingowe 
• community relations 
• komunikacja wewnętrzna 
• komunikacja międzynarodowa z kulturowym 
know-how 

• prowadzenie kampanii w mediach 
społecznościowych 

• obsługa media relations  
• kampanie charity & informacyjne

Oferta dla biznesu

KOMUNIKACJA  
W JĘZYKU 
UKRAIŃSKIM 
KONTEKSTY 
MIĘDZYKULTUROWE 
ANALIZY MEDIÓW
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• kampanie informacyjne i społeczne 
• zarządzanie społecznością – community 
relations 

• audyt komunikacyjny i doradztwo 
• prowadzenie mediów społecznościowych 
• obsługa media relations 
• wydarzenia i projekty specjalne

Oferta dla sektora publicznego

KOMUNIKACJA  
W JĘZYKU 
UKRAIŃSKIM 
KONTEKSTY 
MIĘDZYKULTUROWE 
ANALIZY MEDIÓW
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WSPÓLNIE ZBUDUJEMY 
SPOŁECZNOŚĆ UKRAIŃSKĄ

PROJEKTY  
SPECJALNE: 
IDEACJA
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PROJEKTY SPECJALNE:  
PROGRAM INTEGRACJI

• przeprowadzenie kampanii skupiającej się na najważniejszych kwestiach 
dot. życia społecznego w Polsce – webinaria o korzystaniu z transportu, 
ubezpieczeniu zdrowotnym 

• organizacja wspólnych spotkań, wydarzeń sportowych i festiwali dla 
Ukraińców i Polaków – festiwal ukraińskiej i polskiej kultury, wymiana 
doświadczeń, jarmark ukraińskiej kuchni 

• warsztaty dla uchodźców przeprowadzone przez ukraińskich specjalistów  
z różnych dziedzin, którzy od wielu lat mieszkają w Polsce
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PROJEKTY SPECJALNE:  
MEDIA WŁASNE

• przygotowanie strategii komunikacji z  uwzględnieniem kontekstu 
międzynarodowego 

• stworzenie strony internetowej, bloga, podcastu 
• prowadzenie i zarządzanie własnymi kanałami komunikacji w języku 
ukraińskim 
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PROJEKTY SPECJALNE:  
ZARZĄDZANIE SPOŁECZNOŚCIĄ
• prowadzenie mediów społecznościowych w języku 
ukraińskim – Telegram, Instagram, Facebook, LinkedIn 

• bieżący monitoring kanałów komunikacji i moderacja 
dyskusji  

• organizacja wydarzeń specjalnych dla społeczności 
ukraińskiej – spotkania integracyjne, wydarzenie kulturalne 

• zorganizowanie webinarów informacyjnych o życiu 
społecznym
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PROJEKTY SPECJALNE: 
HISTORIA, SZTUKA I KULTURA

• przeprowadzenie kampanii informacyjnej dot. historii, kultury 
i sztuki  w Polsce 

• podkreślenie śladów Ukrainy w określonej miejscowości  
• zorganizowanie eventów zachęcających Polaków i Ukraińców 
do zapoznania się z kulturą i sztuką sąsiadów

UKRAINA



• nawiązanie współpracy z uczelniami w celu zapewnienia pomocy przy 
kwestiach formalnych – rejestracji, złożeniu dokumentów, 
zakwaterowaniu 

• kampania informacyjna o możliwościach dla studentów z Ukrainy 
• zorganizowanie grupy studentów, którzy będą pełnić funkcję STUDDY 
BUDDY dla przyjeżdżających i wspierać zagranicznych studentów  
w ciągu pierwszych kilku miesięcy

PROJEKTY SPECJALNE: 
STUDDY BUDDY
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KONTAKT: 
Szymon Sikorski 
CEO & Founder

s.sikorski@publicon.pl

Biuro we Wrocławiu
Wyspa Słodowa 7 
50-266 Wrocław

Dane rejestrowe
Publicon Services Sp. z o.o. 
ul. Świdnicka 12-16

50-066 Wrocław 
NIP: 897-187-36-40

+ 48 600 968 951


