
Prezentacja



O Mafii

Mafia - to jawna, zorganizowana grupa, połączona ze sobą więzami 
wzajemnych relacji, pasją tworzenia i dążeniem do realizacji wspólnie 
określonych celów i misji; nie łamiemy kości tylko stereotypy,

Mafia - to kreatywna grupa ludzi o dużych pozytywnych wpływach, 
powiązana z osobami na rożnych szczeblach kompetencji,

Mafia - to otwartość i tylko czyste oraz przejrzyste zasady działania,

Mafia Studio - kreatywność i innowacyjność przede wszystkim.

Ps. Mafia - to przewrotność powszechnie używanej w społeczeństwie definicji.



Mafia - zgrana drużyna 
W skład Mafii wchodzą 3 osoby, charakteryzujące się różnymi umiejętnościami 
oraz "czwarty element" - nasz człowiek dobierany indywidualnie do projektu
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Doświadczenie zespołu 
Nasze kompetencje i doświadczenia zawodowe pozwoliły 
współpracować z następującymi korporacjami i brandami:

Farmacja (RX i OTC) - m.in.: UPSA, MSD, Schering-Plough, Sanofi-Aventis, Zentiva, 
Bioton, Astra-Zeneca, GlaxoSmithKline, Servier, Polpharma, Hell, Farma-Projekt, Galena,

FMCG - m.in.: Ferrero (marki Kinder, Nutella, Tic-Tac), Cadbury & Wedel, Wrigley (Hubba 
Bubba), Jutrzenka (Akuku!), Danone, Alima Gerber, 

Bankowość - m.in.: Bank Zachodni WBK, BZWBK Leasing,

Używki - m.in.: Kompania Piwowarska (Pilsner-Urquel), Philip Morris Poland, British 
American Tobacco, Bacardi-Martini Polska, 

Telekomunikacja - m.in.: Energis Polska, Telekomunikacja Polska,

Motoryzacja - m.in.: Fiat Auto Polska (Fiat, Lancia, Alfa Romeo), PKN Orlen,

Inne - m.in.: Nivea Polska, Procter & Gamble (Pampers), Fabryka Formy, Happy Events.



Realizacje video

Pełen zakres                                                             
- scenariusz > storyboard > realizacja

Niskobudżetowe produkcje,                               
m.in. na wewnętrzne potrzeby

Spoty

Sondy uliczne

Udźwiekowienie - współpraca z najlepszymi DJ'ami 
oraz producentami, a także z bankami muzyki

Lektorzy

Realizacje 3D - Nowość na polskim rynku

Efekty specjalne 



Wirtualna rzeczywistość 

Działania od social marketing przez 
querilla marketing aż po viral marketing 
i shock advertising - w zależności od 
wyznaczonych celów 

Kampanie internetowe

Efektywne wykorzystanie 
nowoczesnych narzędzi                          
- e-book reader, tablet

... a także nieszablonowe produkcje 
internetowe: site'y, micro site'y, 
animacje flash i inne...



Wydarzenia niezwykłe 

Event - opracowanie koncepcji oraz 
szczegółowych scenariuszy wydarzeń, 
skryptów, scenopisów, layout'ów

Nieszablonowe pomysły                            
z wykorzystaniem m.in. przestrzeni 
publicznej, sztuki (przedstawienia 
teatralne), a także commercial flash mob

Współpraca z liderami opinii oraz 
celebrytami

Scenografia - realizacje w każdym budżecie 



Badania socjologiczne

Wykorzystanie podstawowych 
narzędzi socjologicznych              
do weryfikowania trafności 
zaplanowanych działań

Definiowanie działań przy użyciu 
prostych metod - natychmiastowe 
poznanie

Analiza atrakcyjności 
proponowanych materiałów           
przy udziale grupy docelowej  



Działania konsumenckie

Konkursy konsumenckie                                              
- przygotowanie nieszablonowych konceptów, 
propozycji nagród a także regulaminów 

Pełen serwis kontaktowy i reklamacyjny

M-marketing - promocje oparte na SMS oraz internet

Loterie promocyjne - w oparciu o zgodę MF 

Zintegrowane programy lojalnościowe

Cross promocje, niekonwencjonalne łączenie 
brandów z rożnych gałęzi gospodarki

Działania edukacyjne - sesje oraz warsztaty



Private Event

Baby Event

Birthday

Aniversary

Opening ceremony

"Sweet sexteen"

Special ceremony

"Middle age tea"






