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Zaufali namSzanowni Państwo,
Niniejszy katalog, który mamy przyjemność zaprezentować, dokumentuje 10 lat działalności 
firmy Grupa AF w zakresie marketingu, usług IT oraz consultingu biznesowego. Przez ten 
czas zrealizowaliśmy wiele projektów zarówno dla globalnych korporacji, jak i lokalnych 
firm, pomagając im zwiększyć konkurencyjność oraz osiągnąć założone cele biznesowe. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że o naszej skuteczności nie mogą świadczyć tylko słowa. Jej 
najlepszym świadectwem są zadowoleni klienci i jakość wykonanej pracy. Jako specjaliści  
w dwóch dziedzinach – Software&Marketing oraz Consulting – możemy pochwalić się reali-
zacją dużych zleceń w każdej z nich. Portfolio, które trzymają Państwo w ręku, stanowi 
przekrój naszych dotychczasowych współprac z różnymi markami. Znajdujące się w nim 
przykłady projektów są wynikiem połączenia doświadczenia z dbałością o wysoką jakość 
– od realizacji z obszaru software development i marketingu po różnego rodzaju usługi 
consultingowe.

Efekt końcowy przedstawiony na poszczególnych mockupach jest tylko wierzchołkiem góry 
lodowej. Nasza praca to coś więcej niż efektywna realizacja potrzeb klienta. To również wartość 
dodana związana z atrakcyjnym sposobem finansowania w oparciu o odpisy na PFRON oraz 
działalność na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Współpraca z nami 
nie tylko nie generuje rzeczywistych kosztów, ale również wpisuje się w obszar działań CSR,  
co wiele marek wykorzystuje jako element swojej promocji. 

Portfolio ma charakter wyłącznie poglądowy. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt  
z naszym doradcą, który udzieli Państwu szczegółowych informacji. Mamy nadzieję, że niniej-
szy katalog stanie się punktem wyjścia do nawiązania obustronnie korzystnej współpracy.

W imieniu firmy Grupa AF

Prezes Zarządu, Adrian Furman
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Design i druk

Projekty materiałów reklamowych w różnych forma-
tach, do druku i/ lub do Internetu. Zgodne z księgą 
identyfikacji wizualnej, odzwierciedlające tożsamość 
i wartości marki oraz przygotowane z zachowaniem 
spójności wizerunkowej i komunikacyjnej. 

Materiały graficzne będące doskonałym wspar-
ciem działań reklamowych i sprzedażowych oraz 
stanowiące nośnik informacji o firmie.

1. Projekty ulotek, plakatów i/lub broszur firmowych
2. Projekty roll-upów i/lub bannerów
3. Projekty katalogów firmowych i/lub produk-

towych
4. Projekty grafik do social media i Internetu
5. Projekty wizytówek, papieru firmowego  

i gadżetów
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katalogi  ▲  wizytówki  ▲  koperty  ▲  gadżety firmowe  ▲  banery  ▲  plakaty  ▲  ścianki
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Identyfikacja wizualna i księga znaków

Spójna, atrakcyjna i wyrazista identyfikacja wizu-
alna, dzięki której marka jest postrzegana jako 
profesjonalna i przemyślana w każdym aspekcie. 

Wszystkie jej elementy (m.in. logo, kolorystyka, 
krój pisma, druki firmowe, wzory materiałów 
reklamowych) oraz zasady ich wykorzystania 
wchodzą w skład księgi identyfikacji wizualnej, 
która jest kompasem na drodze kreowania wize-
runku, pozwala uniknąć błędów i opowiedzieć 
historię marki za pomocą znaków.

księga znaku  ▲  logo  ▲  kreowanie wizerunku  ▲  public relations  ▲  biuro prasowe
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Audyty e-wizerunkowe

Różnego rodzaju audyty polegające na zbadaniu 
sytuacji wyjściowej i przygotowaniu komplekso-
wego raportu z wytycznymi, których wdrożenie 
pomaga zoptymalizować prowadzone działania, 
wyeliminować popełniane błędy oraz przygoto-
wać lepszą strategię obecności firmy w Internecie. 

Audyty umożliwiają określenie mocnych i słabych 
stron marki, a także zwiększenie zysków przez 
ograniczenie wydatków na działania, które nie 
przynoszą oczekiwanych rezultatów.

1. Audyt e-wizerunkowy: strona WWW + social 
media

2. Audyt e-wizerunkowy: SEO/SEM + analityka 
cyfrowa

3. Audyt e-wizerunkowy: strona WWW + SEO
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raporty CSR  ▲  audyty  ▲  RODO  ▲  ISO  ▲  tłumaczenia  ▲  pozyskiwanie funduszy UE
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Raporty i szkolenia
Przygotowane z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów prawnych – krajowych oraz unijnych. 
Zawierają analizę sytuacji wyjściowej, wskazują 
obszary wymagające optymalizacji oraz zawierają 
szczegółowe wytyczne do wprowadzenia niezbęd-
nych zmian. 

Raporty i szkolenia są przygotowywane przez 
specjalistów w danej dziedzinie (prawo, ochrona 
danych osobowych, CSR, cyber security itd.) oraz 
dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy.

1. Raport społecznej odpowiedzialności 
biznesu.

2. Szkolenie RODO (ochrona danych osobowych).
3. Raport bezpieczeństwa przetwarzania 

danych osobowych.

1 2

3

raportowanie społeczne (CSR)  ▲  audyty  ▲  RODO  ▲  ISO  ▲  tłumaczenia specjalistyczne  ▲  pozyskiwanie funduszy UE
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Audyty energetyczne
Audyty polegające na sprawdze-
niu efektywności energetycznej 
przedsiębiorstwa oraz wskazaniu 
obszarów, których optymalizacja 
ograniczy straty i przyniesie korzyści 
finansowe. Zakończone przygoto-
waniem obszernego raportu wraz 
ze szczegółową analizą polityki 
energetycznej firmy.

Audyty są doskonałym sposobem 
na kontrolowanie poziomu zuży-
cia energii i identyfikację punktów 
jej marnotrawstwa, pozwalają 
również kompleksowo podejść do 
całego procesu zrządzania energią 
i go ulepszyć.

Inne usługi consultingowe
Usługi consultingu biznesowego 
dopasowane do specyfiki firmy oraz 
branży, w której działa. Skoncentro-
wane na osiągnięciu założonych 
celów, znalezieniu skutecznych 
rozwiązań i optymalizacji różnych 
aspektów działalności przedsię-
biorstwa. Od szkoleń i raportowania 
CSR, przez usługi prawne i pakiety 
medyczne, aż po usługi z obszaru 
RODO, ISO i pozyskiwania fundu-
szy unijnych.

1. Pomoc w pozyskiwaniu fundu-
szy unijnych

2. Wdrażanie systemów zarzą-
dzania według norm ISO

3. Eksperckie usługi prawne  
i pakiety medyczne dla firm

1

2

3

eksperckie usługi prawne  ▲  pakiety medyczne  ▲  pakiety prawne  ▲  organizacja szkoleń  ▲  polityka spójności
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Potwierdzam, że Grupa AF Sp. z o.o. wywiązała 
się z powierzonych zadań w sposób rzetelny 
i terminowy. Połączenie wysokiego poziomu 
fachowości z refinansowaniem kosztów dało 
wymierny efekt w postaci wzajemnych korzyści.

Tomasz Maciejowski
Dyrektor Departamentu Komunikacji i CSR

Zlecenie zostało wykonane solidnie i termi-
nowo, z zachowaniem najwyższych standardów 
świadczonych usług. Niewątpliwym atutem 
współpracy była możliwość skorzystania  
z atrakcyjnego systemu refinansowania (wyko-
rzystanie ulgi PFRON).

Paweł Barchwic i Karol Cieślak
Wiceprezesi Zarządu

Rzetelna realizacja powierzonego zadania 
pozwoliła na identyfikację oraz wdrożenie 
rozwiązań optymalizujących wykorzystanie 
energii elektrycznej. Wszystkim podmio-
tom poszukującym profesjonalnej obsługi  
w zakresie audytów energetycznych polecamy 
korzystanie z usług Grupa AF sp. z o.o.

Zbigniew Woźnica
Dyrektor Generalny

W wyniku przeprowadzonego audytu sporzą-
dzono raport, który pozwolił opracować 
strategię zwiększenia efektywności wykorzy-
stania energii elektrycznej. Szczególną zaletą 
korzystania z usług Grupy AF sp. z o.o. jest 
możliwość korzystania z odpisów PFRON.  
Z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy 
usługi świadczone przez Grupę AF Sp. z o.o.

Krystyna Stęplewska
Główny Księgowy

Naszą współpracę oceniamy bardzo dobre 
jesteśmy zadowoleni z poziomu obsłu-
gii sposobu wykonania powierzonych prac. 
Możemy w pełni potwierdzić, że system 
refinansowania jest elastyczny i wygodny. 
Przygotowanie programu dla naszych potrzeb 
oceniamy jako kompetentne i zgodnie z ocze-
kiwanym rezultatem.

Agnieszka Kusza
Dyrektor ds. handlowych

Na uwagę zasługuje wysoki poziom kompe-
tencji oraz wiedzy w zakresie realizowanego 
zlecenia. Grupa AF Sp. z o.o. wyróżniła się 
doskonałym przygotowaniem merytorycz-
nym, jak również bardzo dbrą komunikacją 
z naszą firmą. Współpracę oceniamy bardzo 
dobrze, jesteśmy zadowoleni z fachowości 
sposobu wykonania powierzonych prac.

Ewa Szeptycka
Kierownik zespołu ds. rekrutacji stałych

Firma wykazała się profesjonalizmem i właści-
wym zaangażowaniem w realizację zlecenia. 
Naszą współpracę oceniamy dobrze, jeste-
śmy zadowoleni z poziomu obsługii sposobu 
wykonania powierzonych prac.

Zdzisław Bakinowski
Prezes Zarządu
Dyrektor

Rekomenduję Grupę AF Sp. z o.o. jako rzetel-
nego i solidnego partnera biznesowego, 
przede wszystkim ze względu na fachowość 
i wysoką jakość świadczonych usług, które 
stanowią najlepszą wizytówkę spółki. Pracow-
nicy wykazali się pełnym zaangażowaniem na 
każdym etapie realizowanego projektu, jak 
również niezwykłą wrażliwością na indywi-
dualne potrzeby Zleceniodawcy.

Henryk Amanowicz
Prezes Z.M.”Dobrosławów”

Grupa AF Sp. z o.o.  wywiązała się z umowy  
w sposób nader staranny i rzetelny, wykazując 
się dużym profesjonalizmem i zaangażowa-
niem w realizację zlecenia. Zaufanie, jakie 
pokładaliśmy we współpracę z Grupa AF Sp. 
z o.o. okazało się w pełni uzasadnionei przy-
niosło obu stronom oczekiwane korzyści.

Marcin Szyszka
Członek Zarządu
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Wrocław:
Sky Tower

ul. Gwiaździsta 62 12/2
(adres rejestrowy)

Kontakt:
telefon: +48 71 307 15 03

e-mail: BOK@GrupaAF.pl
website: www.GrupaAF.pl


