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Niezależny Dom Mediowy Nowej Ery



Kim jesteśmy?

Niezależny dom mediowy i software house, który tworzą profesjonaliści marketingu, 
komunikacji i IT.

Mamy ponad 10 lat doświadczenia w kampaniach mediowych.

Naszą misją jest dostarczanie Klientom rozwiązań, które budują siłę ich marek i 
zapewniają wysoki zwrot z inwestycji.



Nasze mocne strony

Ponad  dla Centrów Handlowych.2000 zrealizowanych kampanii

Dzięki własnemu zespołowi IT  mobilne i webowe.tworzymy nowoczesne aplikacje

Ponad  (w tym 150 własnych).
14 000 nośników zew w bazie
(baza jest aktualizowana na potrzeby każdej kampanii).

Własny team do prowadzenia Social Media (Facebook, Instagram, Tik Tok) z 
kreatywnym podejściem do tworzenia wizerunku marki. Sprawdź nas!

Własny system do planowania i zarządzania nośnikami i kampaniami - Mapoutdoor.

Doświadczenie w nowoczesnych kampaniach performance marketingu i SEO.



Nasze usługi

Realizujemy multikanałowe kampanie dla Centrów Handlowych.

Tworzymy nowoczesne rozwiązania IT – specjalizujemy się w aplikacjach mobilnych.

Prowadzimy kanały social media w nowoczesnym stylu (Facebook, Instagram, Tik Tok). 

Planujemy i realizujemy  kampanie performance marketingu (Google Ads, Facebook/
Instagram Ads i inne).

Tworzymy i realizujemy działania pozycjonowania stron internetowych w 
wyszukiwarkach (SEO).



Nasze mocne strony i usługi w praktyce

Jesteśmy  centrów handlowych.specjalistami w podnoszeniu odwiedzalności



Nasze mocne strony i usługi w praktyce

Centrum Handlowe Riviera – największy obiekt handlowy na Pomorzu, galeria 
zlokalizowana w Gdyni

www.centrumriviera.pl



Nasze mocne strony i usługi w praktyce

Centrum Handlowe Janki w Warszawie

www.chjanki.pl



Nasze mocne strony i usługi w praktyce

Centrum Handlowe Jantar w Słupsku

www.ch-jantar.pl



Nasze mocne strony i usługi w praktyce

Centrum Handlowe Forum Gdańsk

www.forumgdansk.pl



Nasze mocne strony i usługi w praktyce

Centrum Handlowe Serenada Kraków

www.centrumserenada.pl



Nasze mocne strony i usługi w praktyce

Software House

WPADAJ.PLAplikacja  by BSHub.pl



Nasze mocne strony i usługi w praktyce

Prowadzimy social media. Z sercem.

Jak?

Storytelling.

Angażujące teksty.

Kreatywne grafiki.

Podjęcie interakcji z użytkownikami.

Efekt

Zwiększenia zasięgów

Budowa świadomości marki

Tworzenie lokalnej społeczności



Nasze mocne strony i usługi w praktyce

Realizujemy kampanie nastawione na efekt.

Jak?

Szczegółowa analiza celów.

Precyzyjne targetowanie grupy docelowej.

Angażujące treści i grafiki reklam.

Analiza i optymalizacja w trakcie trwania 
kampanii.

Optymalizacja stron (SEO).

Efekt

Realne efekty kampanii (kilki, kontakty, ruch w CH, 
leady, inne do ustalenia)

Wzrost pozycji w naturalnych wynikach 
wyszukiwania.



Nasze mocne strony i usługi w praktyce

Baza nośników.

Planowanie kampanii outdoorowych realizujemy 
przy zastosowaniu oprogramowania 
MAPOUTDOOR. Dzięki temu narzędziu nasi 
klienci otrzymują całościową, ujednoliconą 
informację na temat wszystkich nośników, 
lokalizacje, format, podgląd zdjęciowy.

Pracujemy z największymi dostawcami 
powierzchni reklamowych, które dysponują 
ponad 100.000 tablic na terenie całego kraju, oraz 
ponad 500 powierzchniami wielkoformatowymi.



Nasza filozofia pracy

Kompleksowa obsługa kampanii outdoorowych.

Identyfikacja potrzeb

Rekomendacje

Planowanie kampanii w systemie mapoutdoor

Obsługa kampanii

Produkcja materiałów Montaż Raporty

Pozyskiwanie

nośników od dostawców

Budowa konstrukcji wielkoformatowych,

billboardów, backlightów, kubików

Pozyskiwanie gruntów, produkcja,

montaż konstrukcji, przyłączenie mediów,

konserwacja, koszty energii,

opłaty za dzierżawę powierzchni,

ubezpieczenie



Nasza filozofia pracy

Projekty IT i marketing efektywnościowy.

Software house

Gromadzenie i analiza wymagań 
projektu IT.

Product Design.

Tworzenie dedykowanych aplikacji 
webowych i mobilnych.

Testowanie.

Zapewnienie odpowiedniej 
Infrastruktury IT (np.rozwiązania 
serwerowe).

Performance marketing

Analiza celów kampanii.

Ustalenie celów kampanii: ruch/leady/
sprzedaż.

Wybór grupy docelowej.

Wybór kanałów komunikacji.

Przygotowanie odpowiednich treści 
reklam.

Realizacja, optymalizacja w trakcie.

Raportowanie.



Dlaczego warto z nami pracować?

Stworzymy kilkuetapowy, spersonalizowany plan promocji firmy.

Dobierzemy optymalną grupę docelową w oparciu o preferowane cechy klienta.

Dobierzemy odpowiednie narzędzia do promocji Twojej firmy.

Zbudujemy dedykowane aplikacje mobilne lub webowe na żądanie.

Zapewnimy optymalizację kosztową i poprawę efektywności marketingowej firmy.



Nasze referencje-pozostali klienci



Dziękujemy i zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Nowicka
+48 660 466 529

a.nowicka@bridgemedia.pl

Karol Wilczko
+48 792 003 251

k.wilczko@bshub.pl

Iryna Sapiha
+48 795 594 996

i.sapiha@bshub.pl


