
Creative Content Production



Jesteśmy małą agencją o dużych możliwościach. 
Po latach pracy w największych zespołach kreatywno-
strategicznych oraz po stronie Klienta zdecydowałyśmy
się stworzyć własną agencję, niezależną grupę szybkiego
kreowania Swipe Up.

Naszą misją jest zasilenie codziennych działań marki
jakościowym kontentem,
bo wierzymy, że poza ogromnymi kampaniami, to suma
małych codziennych działań w social media tworzy
ogromny efekt.

Nasze doświadczenie:

O NAS



OBSZARY NASZEJ PRACY

Social Media
Photo & Video content

Influencer Marketing Web design & graphics

• Koncepcja i architektura informacji
na stronie

• Projektowanie graficzne
• Wdrożenie i utrzymanie strony

• Kompleksowa organizacja sesji zdjęciowych
• Współpraca z wieloma fotografami i twórcami video 

pozwalająca na ich idealne dopasowanie do założeń
produkcyjnych

• Postprodukcja zdjęć i video oraz przygotowanie ich 
pod formaty SM

• Realizacja materiałów making of, backstage

• Strategia- określenie identyfikacji wizualnej oraz 
języka komunikacji

• Social media management- postowanie i 
monitorowanie

• Wsparcie mediowe

• Strategie influencerskie
• Rekomendacje influencerów oraz wspólnych działań



W CZYM POMOŻEMY?
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milionów użytkowników korzysta w Polsce z 

mediów społecznościowych. Żeby skutecznie docierać do 

Twojej grupy potrzebujesz średnio:

Dane własne, zakładające 3 posty statyczne, 5 stories w ciągu tygodnia przez rok
Źródło: https://socialpress.pl/2020/02/social-media-w-polsce-i-na-swiecie-najnowsze-dane
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W CZYM POMOŻEMY?

Marki potrzebują ogromnej ilości contentu, żeby podtrzymać codzienną 
obecność 

w najważniejszym kanale swoich użytkowników, czyli ich 
prywatnym feedzie.

To wymaga nowego podejścia do sesji i produkcji contentu



TO WYMAGA NOWEGO PODEJŚCIA DO SESJI

TRADYCYJNA
SESJA

STOCKOWY
CONTENT

Wysoka jakość

Mała ilość contentu

Duży zespół produkcyjny

Wysokie koszty

Prosty w przygotowaniu

Powtarzalny

Mało wiarygodny i autentyczny



PREZENTUJEMY

KAPSUŁY 
CONTENTOWE



KAPSUŁY CONTENTOWE

1 SESJA DOSTARCZAJĄCA
CONTENT NA KILKA MIESIĘCY

Duża efektywność pracy. Jedna sesja, jeden zespół, 
duża ilość contentu.

Content zdjęciowy oraz video

W trakcie sesji, na bieżąco tworzone
video, dopasowane do specyfiki stories.

Co najmniej 3 różne linie wizualne, gwarantują
zróżnicowanie contentu

Kilka linii wizualnych sprawia, że content jest stale 
aktualny, świeży i zaskakujący.

Dopasowanie do sezonów i okazji

Uwzględniamy nadchodzące wydarzenia i staramy się
przewidzieć okazje do RTM.

Content produktowy i lifestyle'owy/mood'owy

Tworzymy kompletne story, a nie wyłącznie zdjęcia
produktowe.

Jakościowy unikalny content zgodny z trendami, 
żadnych zdjęć ze stocka

Dzięki kapsule contentowej unikasz zdjęć ze stocka i
zaopatrujesz swoją markę w unikalne dopasowane do jej
potrzeb rozwiązanie.



PROSTY KOMPLEKSOWY PROCES

1.

2.

3.

4.

5.

Planowanie siatki
Uwzględniając potrzeby planujemy siatkę
zdjęć i filmów na dłuższy okres. W zależności
od sytuacji w kategorii i dotychczasowych
działań i strategii, określamy częstotliwość
postowania, rodzaj contentu i ilość linii
wizualnych.

Strategia/Idea/Scenariusz
Przygotowujemy kompletną linię opartą o 
strategię, z jasną ideą.

Dobór podwykonawców
Pracujemy z wyselekcjonowaną, sprawdzoną i
doświadczoną grupą specjalistów.

Realizacja
Od początku do końca tworzymy sesję.

Postowanie i monitorwanie
Publikujemy content, monitorujemy efekty i
raportujemy.
Oferujemy również przygotowanie strategii
influencerskiej i aktywacji na profilu marki.



PRZYKŁADY REALIZACJI

Zrealizowaliśmy sesję m.in. z fotografami 
takimi jak: Gosia Turczyńska, Bartek 
Wieczorek, Mateusz Stankiewicz,
Łukasz Ziętek, Ada Gruszka. 



PRZYKŁADY REALIZACJI

Zrealizowaliśmy sesję z m.in. MUA 
Kamila Jankowska, scenografia 
Grzegorz Polański (VOGUE), stylizacje 
Karolina Limbach (ELLE), video Szymon 
Dudka.



KONTAKT

Opowiedz nam o swojej marce, chętnie posłuchamy

hello@swipe-up.pl

Joanna Dobrowolska +48 609 043 042
Natalia Czapracka +48 790 004 964

www.swipe-up.pl
Instagram: swipe_up_agency

http://www.swipe-up.pl/
https://www.instagram.com/swipe_up_agency/

