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Zanim rozpoczniesz prace nad  cyfrowym prezentem dla swoich 

klientów odpowiedz wcześniej na kilka pytań. Pomogą Ci one 

zdecydować, który produkt będzie najodpowiedniejszy oraz jak 

powinien on wyglądać. 
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Hej!

Co oferujesz? 

Do kogo kierujesz swoją ofertę? 
Spróbuj opisać swojego klienta jak żywą osobę. Unikaj określeń grupy 

docelowej typu (kobiety, wiek 25-45 lat itp.) Stwórz obraz realnego klienta 

np. Pani Beata, lat 32 mieszka w Katowicach, ma dwoje dzieci, pracuje na 

etacie i ma problem z....

Jaki problem rozwiązuje Twój produkt lub usługa? 

1. Jaki prezent? 
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Mając odpowiedzi na powyższe pytania zastanów się teraz jaki 

prezent zachęci potencjalnych klientów do zapisania się na listę 

mailingową lub będzie wartościowym podarunkiem dla stałych 

klientów. Zwróć uwagę na to, by prezent nawiązywał do Twojej 

działalności i głównego produktu. Nie dawaj plakatu z kwiatami 

jeśli Twoja działalność skupia się na poradach prawnych. Tu 

znacznie lepiej sprawdzi się mini poradnik albo checklista. Jesteś 

dietetykiem, coachem lub psychologiem? Spróbuj z 

motywacyjnymi plakatami lub plannerem kreacji pozytywnych 

nawyków. Pamiętaj, że celem prezentu jest nie tylko sprawienie 

przyjemności obdarowanemu, ale także ciągłe przypominanie o 

Twojej marce i usłudze czy produkcie jaki masz do zaoferowania.

2. Oprawa graficzna prezentu 

Kolory Twojej marki to: 
Określ je używając tzw. kodów HEXA, które oznaczane są "#". Łatwiej 

będzie później odnaleźć je w programie graficznym. Jeśli nie wiesz jakie 

kolory są użyte na Twojej stronie internetowej podczytaj przykładowe 

obrazy pobrane ze strony (nawet print screen) do programu coolors.co 
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Kroje pisma (czcionki) jakich używasz: 

Podaj 5 przymiotników opisujących styl twojej marki: 

Planując oprawę graficzną prezentu dla Twoich klientów pamiętaj 

by używać kolorów marki, tych samych czcionek i stylu w jakim 

stworzona jest Twoja strona internetowa i cała marka.  Dzięki

temu zachowasz wizualną spójność, a produkty będą wprost 

kojarzyły się z Tobą. 

Nie zapomnij też o tak ważnych elementach jak umieszczenie  

logo oraz podlinkowania adresu strony czy sklepu jeśli prezentem 

jest np. e-book.  

np. lekki, romantyczny, konserwatywny, klasyczny itp.  
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3. Pomocne linki 

canva.com 

picmonkey.com 

pixlr.com 

photojet.com 

Programy graficzne:

Banki grafik: 

creativemarket.com
co poniedziałek zestaw darmowych grafik do pobrania

pixabay.com 
wyszukiwarka darmowych grafik i zdjęć na licencji CC0 
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unsplash.com 

pexels.com 

kaboompics.com 

picjumbo.com 

deathtothestockphotos.com 

foodiesfeed.com 

librestock.com 

Banki z darmowymi zdjęciami 

do dowolnego wykorzystania:

Płatne banki zdjęć:

thehungryjpeg.com
raz w tygodniu oferowane są darmowe grafiki lub czcionki 

pl.fotolia.com 

bigstock.com  

Jest ich wiele, ale moje ulubione to: 

szeroki wybór za rozsądną cenę.

dość drogo, ale podczas darmowego tygodnia testowego można pobrać aż 35 zdjęć. 
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4. Inspiracje 
Jeśli już masz pomysł na to, co będzie Twoim prezentem, ale 

doskwiera Ci kryzys na froncie weny i nie wiesz jak powinien on 

wyglądać, zainspiruj się. Pamiętaj jednak, że inspiracja to nie 

kopiowanie. Zachęcam Cię do stworzenia tablic z pomysłami na 

platformie Pinterest. Znajdziesz tam prawdziwą kopalnię pomysłów, 

które z pewnością otworzą odpowiednie szufladki w Twojej głowie 

i uruchomią kreatywną lawinę.

Do dzieła! 
Gdyby okazało się, że to przedsięwzięcie sprawia Ci jakieś kłopoty 

i wolisz powierzyć zadanie przygotowania prezentu w czyjeś ręce, 

melduję się na graficznym posterunku! Wystarczy, że do mnie 

napiszesz na adres: kontakt@moonproject.pl
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