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Wyższy poziom 
marketingu i PR 
dostępny  
na wyciągnięcie
ręki. 
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Advanced Communication & Research Group,

bazując na interdyscyplinarnych zespołach  

i badaniach rynku, przygotowuje optymalne 

rozwiązania wspierające przedsiębiorstwa 

w osiąganiu założonych celów w ciągle 

zmieniających się warunkach rynkowych. 

W skład naszych zespołów wchodzą 

profesjonaliści, którzy w swojej karierze pracowali 

w firmach działających na rynkach: finansowym, 

nieruchomości, technologicznym,  

czy  produktów szybko zbywalnych.  

Ich doswiadczenie jest gwarantem wysokiej  

jakości pracy oraz realizacji założonych celów. 

Advanced Communication planuje i wdraża 

działania obejmujące między innymi: strategie 

komunikacji i marketingu firm wliczając pełne 

spektrum dostępnych rozwiązań. Cechuje nas 

także nieustanna chęć do poszerzania swojej 

wiedzy i ciągłe poszukiwanie optymalnych 

rozwiązań.   

Nowy wymiar komunikacji
Powodzenie biznesu zależy  
od szybkości i jakości 
pozyskiwanych informacji,  
a także od właściwego ich 
wykorzystania. 

WSTĘP

Robert Borowicz / Partner



www.adcg.pl | 4

Advanced Communication & Research Group

Przyszłość każdej organizacji zależy od sposobu 

w jaki jest ona postrzegana przez wszystkie 

zainteresowane strony takie jak udziałowcy  

i inwestorzy, klienci i konsumenci, pracownicy 

czy społeczności lokalne. Aktualnie zachodzące 

procesy związane z globalizacją, wahania 

poziomu zaufania do różnych instytucji na skutek 

zachodzących zdarzeń oraz zawirowania na 

globalnych rynkach finansowych potwierdzają 

tę tezę. Obserwujemy dużą zmianę na rynku: 

wiele firm, zarówno dużych wielonarodowych 

korporacji, jak i mniejszych podmiotów 

działających na lokalnych rynkach, zaczęło 

postrzegać budowę reputacji i dbanie o nią jako 

jeden z najważniejszych strategicznych celów 

organizacji. W takich firmach komunikacja 

pełni jedną z kluczowych ról. Jest to bardzo 

ważna jakościowo zmiana w świadomości 

przedsiębiorców bowiem zrozumienie znaczenia

komunikacji, zrozumienie procesów zachodzących 

wewnątrz i na zewnątrz firmy oraz właściwe 

prowadzenie komunikacji umożliwia optymalne 

zarządzanie organizacją i realizację biznesowych 

celów - mówi Robert Borowicz z doradczej firmy 

Advanced Communication. Firma komunikuje 

się z zainteresowanymi stronami wielokanałowo 

mając do dyspozycji szereg narzędzi. Bezpośrednia 

komunikacja, marketing, czy też działania z zakresu 

public relations to tylko wybrane formy komunikacji. 

Komunikacja 
przedsiębiorstwa 
to wielowątkowy 
nieustanny dialog  
z otoczeniem.

Komunikacja 
w praktyce
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Kształt relacji i procesów komunikacyjnych 

wyznaczają bieżące warunki polityczne, społeczne, 

ekonomiczne i technologiczne. Scenariusz,  

w którym dana firma lub inna organizacja jest 

zaskoczona przez sytuację lub nie działa w 

zgodzie z wymogami rynku,  może okazać się 

dla firmy niekorzystny w skutkach. Długotrwałe 

zaniedbania na polu komunikacyjnym mogą 

potencjalnie wpływać  na wyniki osiągane 

przez przedsiębiorstwo. Chociażby na skutek 

możliwości dotarcia do klientów z ofertą, 

które daje rynek. Te firmy, które nie dostrzegają 

znaczenia komunikacji lub nie przykładają  

do niej odpowiedniej wagi, zajmują dalsze 

pozycje na swoich rynkach i w momencie 

wystąpienia jakichkolwiek komplikacji  

w dotychczasowym modelu biznesowym, muszą 

zainwestować o wiele więcej w komunikację 

i marketing, by zachować rynkową pozycję 

niż kosztowałoby ich bieżące prowadzenie 

efektywnych działań. Często firmy prowadzą 

bardzo dobrą komunikację na kilku wybranych 

polach zaniedbując inne, co wynikać może 

z ograniczonych zasobów wewnętrznych 

organizacji ale także pewnej nieświadomości.  

Na przykład skupiają się na komunikacji  

i marketingu produktowym nie doceniając 

znaczenia komunikacji korporacyjnej,  

która w wielu wypadkach ma zasadniczy 

wpływ na wyniki sprzedażowe. W takich 

wypadkach wsparcie biznesowych partnerów 

wyspecjalizowanych w budowie komunikacji  

i marketingu jest nieocenione. 

Spójny przepływ 
informacji  
jest kluczem  
do biznesowego 
sukcesu.
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Wyższy poziom komunikacji
NASZE USŁUGI

PUBLIC 
RELATIONS

MARKETING

KOMUNIKACJA
WEWNĘTRZNA

KOMUNIKACJA  
KRYZYSOWA

Kompleksowe usugi dla firm, inwestycji, produktów, 

usług, przedsięwzięć i osób. Komunikacja ze 

społecznościami obejmująca społecznościowe media

• Kształtowanie kultury organizacyjnej,

• Budowę zaufania,

• Zatrzymywanie najbardziej wartościowych 

pracowników,

• Zarządzanie zmianą.

Budowa marek, przygotowywanie systemów 

identyfikacji wizualnej, przygotowywanie materiałów: 

folderów, ulotek, kampanii reklamowych ATL i BTL, 

employer branding, organizacja targów pracy, on-

boarding w tym przygotowywanie materiałów  

i instrukcji wdrożeniowych dla nowych pracowników. 

przygotowywanie podręczników kryzysowych, 

organizacja szkoleń, i zarządzanie komunikacją 

podczas wystąpienia kryzysów. 

Wsparcie organizacji  
w poszukiwaniu talentów 
i budowie wartości
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KOMPLEKSOWE PLANOWANIE DZIAŁAŃ DIGITAL 
W TYM WYKORZYSTANIE NOWATORSKICH 
TECHNOLOGII 

• Produkcja materiałów wideo dostosowanych 

do wymagań użytkowników Internetu,

• Planowanie cyfowych doświadczeń  

dla klientów,

• Efektywne działania z zakresu content 

marketingu,

• Monitoring mediów społecznościowych.  

• Budowa efektywnych stron www i innych 

internetowych narzędzi,

• Kampanie reklamowe,

• Działania w mediach społecznościowych,

• Relacje z blogerami i innymi liderami opinii,

• Dostarczanie innowacyjnych rozwiązań 

technologicznych wspólnie z partnerami,
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Bezpieczeństwo informacji i poprawa jakości 
debaty publicznej i publikowanych wiadomości 
w przestrzeniach medialnych

 

FACT-CHECKING

Współpraca z doświadczonymi dziennikarzami, 

instytucjami monitorującymi media, instytutami 

badawczymi, a także z kadrą akademicką  

i wybranymi uczelniami.

BUDOWANIE SPOŁECZNEJ 
ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT 
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• Fact-checking i analiza medialnych 

doniesień w kontekście ludzi, 

organizacji, przedsięwzięć, produktów 

lub planów i pomysłów (raporty).

• Identyfikacja fake-newsów i tzw. 

deep fakes.

• Kampanie przeciwdziałające 

dezinformacjom wykorzystujące 

między innymi autorską metodologię 

“efekt lustra”.

• Identyfikacja baniek informacyjnych, 

cyfrowych gett oraz komór echa i 

przygotowywanie analiz środowisk, 

aby skutecznie oddziaływać i 

wprowadzać zmiany.

• Identyfikacja post-prawd i działania, 

których celem jest korekta błędów 

w świadomości społecznej 

spowodowana manipulacją. 
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Ponad 50 lat doświadczenia 
członków zespołu

O ZESPOLE

Czterech wysokiej klasy specjalistów, biegłych w działaniach  

w obszarach marketingu, komunikacji i finansów w Polsce  

i w pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej  

oraz na wybranych rynkach Zachodniej Europy. 

WYŻSZY POZIOM 
KOMUNIKACJI
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- Elastyczność 
- Wiedza
- Doświadczenie

- Pasja
- Integralność
- Zaangażowanie

- Dostępność
- Zrozumienie
- Skrupulatność
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PORTFOLIO

Wybrane projekty

SZEROKIE SPEKTRUM 
DZIAŁAŃ
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DTZ (obecnie Cushman & Wakefield), BNP Paribas Real Estate, 

Neinver, Hitachi, Orange, Regus, LHI, Marvipol, Virako, AEW 

Europe, OKRE Development, Real Management, Menolly 

Poland, Christie & Co, Vision Offices, General Property, Invesco 

Real Estate, Point Parks, The Tides, Q22, Złota 44, Corpus 

Sireo, GLL Real Estate Partners, LCP Properties, Manufaktura... 

NASI SPECJALIŚCI PRACOWALI 
MIĘDZY INNYMI DLA:
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