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Nazywamy się ZŁOTA PROPORCJA 
i jesteśmy agencją, która dzięki 
idealnemu balansowi między kreatywnością 
a skutecznością z powodzeniem realizuje 
kampanie marketingowe dla wielu marek. 

Szczególnie bliskie są nam 
kampanie INFLUENCERSKIE.
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Najważniejsze są dla nas RELACJE!

To na relacjach opieramy nasz model współpracy   
zarówno z markami, jak i influencerami. 

Staramy się budować wspólną przestrzeń 
do długotrwałej współpracy zarówno, jeśli chodzi 

o pracowników działów marketingu,  
jak i twórców internetowych. 
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NASI LUDZIE 

Nasz zespół to profesjonaliści i profesjonalistki z różnych dziedzin:  
copywritingu, graphic designu, managementu, influencer marketingu 
i obsługi klienta. Stale poszerzamy nasz zespół, ale współpracujemy  
również z freelancerami. 
 
Większość z nas pracowała w topowych agencjach reklamowych.  
Teraz spotkaliśmy się w Złotej Proporcji, ponieważ mamy aż 99 pomysłów  
na to, jak można lepiej tworzyć reklamę. Razem przygotowujemy treści  
do social mediów, pomysły na kampanie kreatywne, działania z influencerami,  
projekty billboardów - i nie tylko.
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NASI KLIENCI

Kraków
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BOSCH
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ZADANIE

Marka Bosch jest jednym z najważniejszych klientów w naszym portfolio. Firma chciała postawić na influencer marketing, a my jej w tym pomogliśmy starannie  
wybierając influencerów, tworząc ideę kreatywną i przygotowując kampanię. 

DZIAŁANIE

Jesteśmy agencją, która już od kilku lat jest odpowiedzialna za influencer marketing marki Bosch. Do tej pory przygotowaliśmy ponad 10 skutecznych 
kampanii influencerskich, w których udział wzięło blisko 45 starannie dobranych influencerów. Przygotowaliśmy także mniejsze akcje z udziałem twórczyń  
i twórców internetowych.

REZULTAT

Dla marki Bosch od kilku lat przygotowujemy działania influencerskie dopasowane do kategorii produktów, które promujemy. Zawsze proponujemy 
influencerki i influencerów idealnie dopasowanych do grupy docelowej. Stale obserwujemy różnych twórców internetowych, dlatego wiemy, jaki produkt  
w naturalny sposób wpisze się w ich działania i codzienne aktywności. Bosch na dobre zagościł w domach influencerów, jak i ich obserwatorów. Dzięki nam blogerki  
z wysokimi zasięgami stały się ambasadorkami marki.
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Ania Sudoł Kasia Kępka Jak ona to robi Ula Pedantula Ciocia Liestyle

Wegannerd Paulina Górska Eliza Nowak Asia Banaszewska Jak Lubimy

Architekt Porządku

Dzieciaki Cudaki Podziarany tata

Mienta Blog

Mójdommojemiejsce Kamila Kalińczak
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SIEMENS
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ZADANIE

Siemens to premium brand w naszym portfolio. Celem marki jest nie tylko przygotowywanie skutecznych kampanii reklamowych, ale także inspirowanie klientów  
do działania, tworzenia, pomagania i dzielenia się.

DZIAŁANIE

Dla marki Siemens przeprowadziliśmy 5 dużych kampanii. Głównym celem naszych wspólnych działań było promowanie ekspresów do kawy przy wykorzystaniu  
influencer marketingu. Szukaliśmy influencerów codziennie pijących kawę, którzy będą dopasowani do grupy docelowej - dzięki temu zabiegowi 
ekspresy do kawy naturalnie wpisały się w życie i twórczość bohaterów naszych kampanii, a przekaz dotarł do osób korzystających  
z tego typu sprzętów małego AGD.

REZULTAT

Nic nie inspiruje tak, jak zapach parzonej kawy o poranku. Potwierdza to blisko 30 influencerek i influencerów, których zaangażowaliśmy w kampanie ekspresów  
do kawy Siemens. We współpracy z Panem od kawy stworzyliśmy cykl specjalistycznych treści wideo promujących nowoczesne modele ekspresów EQ.500.  
Filmy zostały opublikowane w serwisie YouTube.
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Gaweł Czajka Anna Zając bezarchitekta.pl Manufaktura Splotów

Paweł Bielecki Życie na blokowisku Inuinka Kasia Gilla-Glubiak Living life Minimalliving

Pan od kawy Kamila Kalińczak Marta Wojtal Asia Banaszewska Marta Siniło Chce się żyć
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ALLEGRO 
POLECAM
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ZADANIE

Allegro zajmuje w naszym portfolio szczególne miejsce, bo razem z tą polską marką udało nam się wiele osiągnąć - i nie mówimy tutaj tylko o kampaniach  
influencerskich.

DZIAŁANIE

“Przysłowia Polskie” to jedna z naszych ulubionych kampanii kreatywnych z naszego portfolio. Razem ze znanymi z social mediów graficzkami  
i grafikami stworzyliśmy piękne i humorystyczne animacje o programie Allegro Polecam. 

REZULTAT

Nasze animacje dotarły nie tylko do internautów, którzy dzięki dołączeniu do programu zdobyli dodatkowe środki na zakupy, ale także do twórczyń i twórców 
internetowych, lubiących się dzielić swoimi “polecajkami” z obserwatorami. Allegro Polecam zdobyło kolejnych zadowolonych uczestników programu  
lojalnościowego.
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https://www.youtube.com/watch?v=q2-See35ja0
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ZADANIE

Oprócz serii animacji “Przysłowia Polskie”, byliśmy odpowiedzialni za pozostałe kampanie influencerskie Allegro Polecam. Wybraliśmy influencerki i influencerów 
doskonale pasujących do grupy docelowej - internautów, którzy szukają okazji i lubią oszczędzać. Szukaliśmy osób, które w naturalny sposób dzielą się  
rekomendacjami z obserwującymi.

DZIAŁANIE

Zaangażowaliśmy ponad 30 influencerek i influencerów, którzy promowali Allegro Polecam w przeszło 80 publikacjach w formie filmików na YouTube, stories  
na Instagramie, wpisów na blogach oraz postów w social mediach.

REZULTAT

Dzięki nam twórczynie i twórcy internetowi pokochali Allegro Polecam. Content influencerek i influencerów dotarł do tysięcy obserwatorów, którzy zaczęli dzielić się 
rekomendacjami produktów z rodziną, przyjaciółmi i pozostałymi internautami. 
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Eliza Nowak Kasia Sojka CiaoBasia Joanna Pachla Ewelina Budzyńska Agnieszka Grzelak

Patrycja Jerzykowska Rafał Myśliński Ania Maluje Architekt Porządku Marcelina Cierkosz Ania Małysa Suchar Codzienny

Jak Lubimy Ula Pedantula Kamila Kalińczak Asia Banaszewska Justyna Mazur Krystyno nie denerwuj matki Tekstualna
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MACZFIT
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ZADANIE

Razem z Maczfit regularnie tworzymy kampanie influencerskie, które promują jeden z największych cateringów dietetycznych w Polsce. 

DZIAŁANIE

Zaangażowaliśmy około 20 influencerów i influencerek, którzy regularnie przedstawiają catering dietetyczny Maczfit w postach, stories i rolkach na Instagramie.  
W ramach kampanii influencerskich promowaliśmy międzi innymi poszerzenie obszaru dostaw na Półwysep Helski w czasie wakacji, prezentowaliśmy świąteczną  
ofertę i opowiadaliśmy o nowościach w menu.

REZULTAT

Wybraliśmy influencerów, którzy żyją pełnią życia i często po prostu nie mają czasu na pieczenie sernika czy robienie zakupów spożywczych. To osoby oddane 
swoim pasjom - takie, które nie potrafią usiedzieć w miejscu. Jednocześnie zależy im na zdrowym trybie życia, ale przygotowanie zbilansowanych, pełnych witamin  
posiłków jest nie lada wyzwaniem. Postawiliśmy na internetowych twórców i twórczynie, którzy pasują do marki Maczfit. Influencerzy podzielili się  
z obserwatorami swoimi historiami o cateringu dietetycznym i  opowiedzieli o tym, jak dzięki niemu zaoszczędzili czas i energię. Dzięki ich poleceniom, Maczfit zyskał  
nowych klientów. 
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URZĄD MIASTA 
KRAKOWA
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ZADANIE

Celem  Urzędu Miasta Krakowa  było zachęcenie krakowian do regularnego uprawiania sportu, a także pokazanie, że ich miasto może pochwalić się bogatą  
ofertą sportowych inicjatyw - od maratonów fitness, przez spływy kajakami, po sąsiedzkie mecze piłki nożnej. 

DZIAŁANIE

Dla UMK stworzyliśmy kampanię “Kraków w formie”. Przygotowaliśmy projekty plakatów ogólnych, dzielnicowych, CLT, bannery internetowe oraz manual koncepcji  
do wykorzystania przy projektowaniu kolejnych materiałów. Prowadziliśmy kampanię w mediach społecznościowych. 

REZULTAT

Wspólne działania Złotej Proporcji i UMK zaowocowały wzrostem zainteresowania aktywnością fizyczną i sportem wśród krakowian. Wielu mieszkańców  
chętnie brało udział w sportowych wydarzeniach. Lubimy taką współpracę :) 
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ZADANIE

Kraków jest jednym z pierwszym miast w Polsce, które zaczęło walczyć ze smogiem. To właśnie tutaj odbywa się wiele akcji mających na celu  
podnoszenie ekologicznej świadomości mieszkańców. Jednym z wyzwań, przed jakim stoi Kraków, jest stałe uczenie krakowian dbałości o środowisko. 

DZIAŁANIE

Urząd Miasta Krakowa powierzył nam przygotowanie kampanii promującej ekologię wśród krakowian. Zależało nam na tym, aby przekaz trafił do zarówno  
młodszych, jak i starszych mieszkańców. Stworzyliśmy kampanię „Kraków w dobrym klimacie”, w ramach której powstały cztery odcinki edukacyjnej animacji  
o Państwu Klimatycznych, którzy opowiadają krakowianom o tym, jak dbać o rodzinne miasto i planetę. Jednocześnie zachęcaliśmy  
mieszkańców do wspólnego wypracowania nawyków mających wpływ na ochronę planety: SegregujeMY śmieci, SadziMY zieleń, OszczędzaMY wodę,  
OddychaMY czystym powietrzem.

REZULTAT

Dzięki artykułom w internecie i telewizji Bus TV, dostępnej w pojazdach komunikacji miejskiej, apele Państwa Klimatycznych dotarły do tysięcy mieszkańców 
Krakowa i gmin ościennych, a także do turystów z pozostałych części Polski, którzy przyjechali na weekend do Grodu Kraka. Cieszymy się,  
że mogliśmy się przyczynić do zwiększenia ekologicznej świadomości wśród krakowian - i nie tylko. 
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https://youtu.be/4CiOLxahKys
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GASPOL
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ZADANIE

Dla Gaspolu ważne są relacje oparte na lojalności, dlatego firma postawiła na stworzenie programu, który pomoże wzmocnić więź między marką a klientami.

DZIAŁANIE

Stworzyliśmy program lojalnościowy “Poznaj Polskę z Gaspolem”. Opracowaliśmy nazwę, key visual i ideę kreatywną. Następnie przygotowaliśmy newsletter 
z ciekawostkami o sześciu malowniczych regionach Polski, opisami atrakcji turystycznych i quizami z nagrodami. Przy wyborze nagród postawiliśmy  
na lokalne specjały z omawianych rejonów. Zajęliśmy się także wysyłką wygranych.

REZULTAT

Stworzyliśmy program lojalnościowy, który pomógł wzmocnić relacje pomiędzy klientami a marką Gaspol.  Dzięki nam firma zyskała grupę nowych  
lojalnych konsumentów, którzy poznali najpiękniejsze miejsca w kraju i na nowo pokochali Polskę. 
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TOTAL
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ZADANIE

Francuskiemu przedsiębiorstwu TotalEnergies zależy na pozyskiwaniu nowych klientów i budowaniu świadomości marki poprzez kampanie z wykorzystaniem  
reklam BTL. 

DZIAŁANIE

Przygotowaliśmy 10 kampanii z wykorzystaniem reklamy BTL, które nawiązywały do świąt okolicznościowych, takich jak Walentynki czy Dzień Kobiet, a także  
promowały usługi i produkty TotalEnergies, w tym - programy lojalnościowe. Jednym z naszych działań było stworzenie projektu stoiska na Targi  
ITM Industry Europe w Poznaniu. 

REZULTAT

Aktywnie wspieramy pozyskiwanie nowych klientów. Promujemy produkty i usługi TotalEnergies, a przez to budujemy świadomość marki wśród Polaków, którzy  
chętnie wracają na stacje benzynowe i myjnie francuskiej firmy. 

Praca dla globalnego koncernu i długotrwała współpraca z globalnym koncernem to wyróżnienie, ale także odpowiedzialność dla naszej agencji. 
To również dowód na dostrzeżenie potencjału kreatywnego naszego zespołu.
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CLERANE: 
Czystość  
i wydajność!
Zwycięskie połączenie  
dla czyszczenia na sucho.

Podejście zorientowane na Klienta

Globalny zasięg:

Dbałość o klienta:

Szerokie wsparcie:

Elastyczność:

Gdziekolwiek na świecie działasz my jesteśmy w pobliżu, z pełnym pasji 
międzynarodowym zespołem ekspertów, którzy zapewnią niezbędną 
wiedzę do wykonania danego zadania.

Klient i relacje z nim są dla nas kluczowe, budujemy długotrwałe relacje oparte  
na partnerstwie. Zawsze poświęcamy czas na uważne słuchanie, poznawanie 
potrzeb aby szybko móc zareagować na zmieniające się priorytety.

Oferujemy pełne wsparcie techniczne i regulacyjne dla wszystkich  
naszych produktów.

Dopasowujemy metody pakowania i transportu dla Twoich wymagań.
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RYVU
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ZADANIE

Ryvu jest firmą biotechnologiczną, która zajmuje się odkrywaniem i rozwojem nowych terapii z zakresu onkologii. Marka chciała dotrzeć do nowych klientów,  
jednak obszar jej działania nie jest łatwym tematem do komunikowania i stanowi duże wyzwanie, które chętnie podjęliśmy. 

DZIAŁANIE

Zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy nową stronę internetową dla Ryvu, a następnie zajęliśmy się jej obsługą poprzez zapewnienie wsparcia programisty, aktualizację 
dotychczasowych treści oraz tworzenie nowych materiałów. 

Napisaliśmy scenariusz filmu reklamowego “Dream with Ryvu”, który opowiada o misji firmy i marzeniach zwykłych ludzi. Koordynowaliśmy prace związane z jego  
produkcją czuwając nad nimi od początku do końca. 

REZULTAT

Dzięki nam Ryvu zyskało profesjonalną stronę internetową, z której potencjalni klienci mogą dowiedzieć się o aktualnych działaniach firmy. Pomogliśmy  
marce zdobyć rozpoznawalność na rynku medycznym. 
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Dream with Ryvu

https://youtu.be/rAaytk0ZlbA
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Selvita
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ZADANIE

Selvita jest przedsiębiorstwem z branży farmaceutycznej, które zajmuje się opracowywaniem nowych leków.  Marka zleciła nam wsparcie marketingowe jej działalności.  

DZIAŁANIE

Z Selvitą współpracujemy od ponad 3 lat. W tym czasie zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy stronę internetową marki. Dla marki przygotowaliśmy  
także kilka animacji - napisaliśmy scenariusze, zajęliśmy się udźwiękowieniem i produkcją. 

REZULTAT

Dzięki naszym działaniom Selvita zdobyła rozpoznawalność wśród nowych klientów, a także umocniła swoją pozycję na rynku. Teraz firma może pochwalić się  
profesjonalną stroną internetową.
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Selvita Selvita has split into two separate, 
global companies

Selvita: Working Together

https://youtu.be/Q20ORMmltWM
https://youtu.be/oUVFXeyIWxU
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GAMA M
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ZADANIE

Gama-M jest krakowską firmą deweloperską, której zapewniamy stałe wsparcie marketingowe. Współpracujemy już od niemal trzech lat i wciąż powiększamy nasze 
portfolio o kolejne projekty. 

DZIAŁANIE

Stworzyliśmy internetową stronę wizerunkową dewelopera, którą otoczyliśmy stałą opieką. Przygotowaliśmy kampanie promocyjne dla dwóch nowych inwestycji  
- “Własne miejsce” i “Dzień Dobry na Heltmana”. W ramach pracy nad pierwszą z nich, stworzyliśmy projekty billboardów i prowadziliśmy działania  
wizerunkowe i reklamowe w social mediach. Dla kampanii“Dzień Dobry na Heltmana” wykreowaliśmy nazwę i projekt logo, a następnie  
przeprowadziliśmy kampanię sprzedażową i działania w social mediach Opracowaliśmy strategię komunikacji, wedle której planujemy i realizujemy działania  
w ramach kampanii outodoorowej i digitalowej.

REZULTAT

Nasze działania przyczyniły się do zwiększenia rozpoznawalności dewelopera wśród potencjalnych klientów. Dzięki nam Gama-M zyskała eleganckie i nowoczesne 
strony internetowe. 
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ODRABIAMY
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ZADANIE

Odrabiamy.pl to serwis edukacyjny dla dzieci i młodzieży, który oferuje pomoc w odrabianiu lekcji.  Marce zależało na dotarciu do nowych klientów - rodziców,  
którym pomaganie pociechom w nauce sprawia trudności.

DZIAŁANIE

Stworzyliśmy kampanię wizerunkową skierowaną do rodziców, a następnie przygotowaliśmy key visual  i zbudowaliśmy landing page. Nasze działania 
skupiły się na trzech dużych miastach: Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu. Nagraliśmy reklamy radiowe, które były emitowane w lokalnych radiostacjach.  
Na przystankach komunikacji miejskiej i billboardach pojawiły się reklamy promujące portal. Dodatkowo stworzyliśmy plakaty i naklejki. 

REZULTAT

Nasza kampania outdoorowa dotarła do setek rodziców z trzech wielkich miast Polski. Dzięki naszym promocyjnym działaniom poznali oni portal, który pomaga  
dzieciom odrabiać zadania domowe i ułatwia naukę. 
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ZASIĘGI 
DO ODDANIA 
CSR
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ZADANIE

Gdy wybuchła wojna w Ukrainie, nie mogliśmy siedzieć bezczynnie. Jako 99 Złota Proporcja postanowiliśmy działać i wykorzystać do pomocy to, co najlepiej  
znamy - social media i influencer marketing.

DZIAŁANIE

Razem z inicjatywą Ubrania do Oddania postanowiliśmy wspomóc Międzykulturowe Centrum Integracji w Warszawie, które przyjęło uchodźców 
i uchodźczynie z Ukrainy. Zorganizowaliśmy akcję “Zasięgi do Oddania”. W zamian za dary przekazywane do MIC, marki otrzymywały darmową reklamę  
na social mediowych profilach naszej agencji, UDO i MCI, a także u zaprzyjaźnionych z nami influencerów i influencerek. 

REZULTAT

Do akcji dołączyły marki Smyk, Pepco, Brubeck, Odrabiamy.pl i Masmi. Firmy przekazały najpotrzebniejsze dary do Międzykulturowego Centrum Integracji  
w Warszawie. Zebraliśmy 1,5 mln złotych dla podopiecznych MCI. W zamian za pomoc, znane influencerki Tekstualna, Kids Busters, Asia Przenicka-Malek,  
Architekt Porządku i Asia Banaszewska zaprezentowały darczyńców w specjalnym bloku reklamowym na Instagram Stories.



Pisz do nas jak ZŁOTO!
hello@99zlo.pl


