PR to nasza pasja
Akcelerator usług marketingowych

Zwiększaj świadomość.
Zdobywaj klientów.
Twoja historia – nasza pasja.

DUMNIE SPONSORUJEMY

ZDOBYWCY NAGRODY

Korzyści dla klienta to nasza misja

Usługi marketingowe Polaris

Polaris Media to nagradzana brytyjska firma zajmująca się kształtowaniem wizerunku i marketingiem,
specjalizująca się w sektorze biznesowym. Nasi najwięksi klienci to firmy z branży morskiej, inżynieryjnej,
energetycznej, produkcyjnej, budowlanej oraz technologicznej. Firma założona została w 2011 r., obecnie ma
siedziby w Manchesterze i Liverpoolu i współpracuje z przedsiębiorstwami w Wielkiej Brytanii i poza jej granicami.

Rozwój marki

Dla nas praca to pasja, a nie tylko obowiązek. Pomagamy naszym klientom rozwijać się poprzez pełne
zrozumienie specyfiki ich działalności, współpracę partnerską oraz nawiązywanie mocnych, osobistych
relacji – to nasza motywacja i sposób na życie.

Tworzenie misji i filozofii firmy jest punktem wyjścia dla wszystkich
przekazów marketingowych firmy.

Rozwój biznesowy

Mamy w ofercie usługę, w ramach której skutecznie przedstawiamy
naszych klientów globalnym kontaktom z naszej bazy. Dzięki niej nasi
klienci poznają decydentów, zdobywają klientów, tworzą możliwości
biznesowe oraz nawiązują kontakty.

Relacje medialne

Polaris stworzy kampanię PR dla Ciebie i Twojej firmy, skoncentrowaną
wokół bieżących wydarzeń. Dzięki niej skupisz na sobie uwagę mediów
pokazując na rynku, że Twoja firma nadąża za trendami i zyskuje na
popularności. Opracujemy komunikaty prasowe, napiszemy artykuły oraz
zorganizujemy wydarzenia prasowe skierowane do mediów lokalnych,
krajowych i międzynarodowych.

Polaris promuje wyjątkowe wydarzenia takie jak oficjalna ceremonia nadania imienia okrętowi ACL Atlantic Sea w Liverpoolu przez
Jej Książęcą Mość Księżniczkę Annę. Zdjęcie w ramce: zespół Polaris (po lewej) dołącza do grona laureatów Nagrody Mersey
Maritime w kategorii Firma Roku – Usługi Profesjonalne

Siedem powodów, dla których warto skorzystać z
naszych usług PR:
1 Reputacja. Od niej zależy byt każdej firmy. Twoi
klienci, personel, inwestorzy oraz media mają
indywidualne opinie, które są kluczowe w podejmowaniu przez nich decyzji. Dobra reputacja
oznacza wysoką konkurencyjność. PR tworzy
dobrą renomę dla Twojej firmy, wpływa na
nastawienie względem niej oraz na zachowanie
odbiorców, buduje dobre relacje, zaskarbia sobie zaufanie oraz pozyskuje wsparcie klientów.
2 Widoczność. Pomagamy naszym klientom
zwiększyć widoczność ich przedsiębiorstw
w mediach lokalnych, krajowych oraz
międzynarodowych. Rozumiemy jak chcesz,
aby Twoja firma była postrzegana przez innych.
Sprawimy, że potencjalni klienci zrozumieją
Twoją misję, poznają historię Twojej firmy pełną
triumfów i sukcesów oraz unikalność jej usług.

4 Kluczowe osoby. Stwórz profil założyciela
firmy oraz zespołu kierowniczego; ukaż ich jako
wpływowych graczy kształtujących niszę, w
której prowadzisz działalność. Dzięki usługom
PR możesz pokazać, że Twoi pracownicy
są rzetelni, posiadają wiedzę ekspercką i
przyczyniają się znacznie do realizacji każdego
projektu, w który są zaangażowani.
5 Wartość firmy. Usługi PR pomogą zwiększyć
wartość Twojej firmy względem sprzedaży oraz inwestycji, przyciągając tym samym potencjalnych
kupców. W dłuższej perspektywie PR pomaga
zwiększyć punkty cenowe poprzez podkreślenie
wartości Twojego zespołu oraz korzyści płynące
ze świadczonych przez Was usług.
6 Ochrona. Zapewnimy Twojej firmie ochronę
w dobie kryzysu. Planowanie to podstawa.
Szkolimy i przygotowujemy naszych klientów na
podejmowanie odpowiednich interakcji z mediami w sytuacjach kryzysowych.

3 Zdobywanie klientów, zwiększanie możliwości.
Dzięki PR dotrzesz do szerokiej grupy odbi- 7 Misja. Pomożemy Ci zdefiniować inspirującą misję
orców oraz utorujesz sobie drogę do nowych
oraz śmiałe przesłanie, które zainspiruje Twoich
kontaktów
oraz
możliwości
biznesowych.
klientów oraz udziałowców.
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zmiany chcesz zaprowadzić w swojej branży?

Media społecznościowe i e-biuletyny oparte na faktach

Polaris tworzy kampanie w mediach społecznościowych w taki sposób, aby
zwiększyć widoczność Twojej firmy wśród odbiorców docelowych. Obecnie
media społecznościowe przesycone są różnymi treściami, dlatego dobrym
rozwiązaniem jest e-biuletyn, przygotowany w oparciu o dane z Twojego
systemu CRM, z myślą o Twoich klientach i zagadnieniach, które ich dotyczą.

Projekty kreatywne i copywriting

W Polaris projektujemy i tworzymy materiały marketingowe takie jak strony
internetowe, broszury, raporty, białe księgi, ulotki, artykuły piśmiennicze
oraz logo. Współpracujemy również z wysoko wyszkolonymi tłumaczami,
wykonujemy tłumaczenia na 28 języków.

Usługi foto i wideo

Mamy duże doświadczenie w świadczeniu usług fotograficznych i
wideograficznych.

Targi

Polaris pomaga klientom w strategicznym przygotowaniu do targów.
Dbamy o nawiązanie relacji prasowych przed targami i podczas nich oraz
zapewniamy możliwość zorganizowania wystąpień prasowych. Piszemy
przemowy, organizujemy wywiady oraz konferencje prasowe przy stoisku
firmowym.

Co mówią o nas klienci
Polaris poznałem w 2008 r., kiedy firma ta zaczęła reprezentować stocznię Cammell Laird. Od
tego czasu działalność Polaris rozwinęła się bardzo dynamicznie. Pracownicy tej firmy to istni
profesjonaliści – zdeterminowani i pełni pasji, oraz, co najważniejsze, zaangażowani w sukces każdej
kampanii marketingowej. Jest to firma stale rozwijająca się, a jej pracowników cechuje przyjazne
usposobienie i zaradność. Polaris dysponuje również listą licznych kontaktów zawodowych.
Wszystko to jest niezbędne do nawiązywania relacji biznesowych. Współpraca z Polaris oparta jest
na prawdziwym partnerstwie, firma zawsze w pełni reprezentuje interesy swoich klientów.
Danny Hart – Dyrektor HR Cammell Laird Shipbuilders w latach 2008-2017
Zespół ds. mediów Polaris jest wyjątkowo profesjonalny. Ich kompleksowe pakiety materiałów
medialnych ułatwiają pracę zabieganym autorom tekstów i redaktorom. Materiały te zawierają
odpowiednią treść oraz fotografie gotowe to publikacji – zdecydowanie coś więcej niż tylko
relacje prasowe. Personel firmy jest niezmiernie pomocny, bezzwłocznie odpowiada na zapytania
dotyczące materiałów oraz udziela dodatkowych informacji.
Iain Ballantyne – Redaktor International Warships Fleet Review
W 2013 r. w International Safety Products podjęto decyzję o zleceniu zewnętrznej firmie wypromowania
usług oraz sukcesów biznesowych w naszych fabrykach. Polaris było wówczas mało znane, jednak
współpraca układała się o wiele lepiej niż to sobie wyobrażali nasi udziałowcy i klienci. Zaprosiliśmy
kilku kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną i już podczas pierwszego spotkania urzekł nas
entuzjazm pracowników Polaris. Zaproponowali nam oni kompleksowy pakiet usług oraz natychmiast
zabrali się za poprawianie naszego wizerunku. Informacje o naszej firmie stale pojawiały się w prasie
branży morskiej. Gdy postanowiliśmy sprzedać udziały spółki, nasi udziałowcy docenili, jak wielką
rolę odegrała firma Polaris w przyciągnięciu inwestorów najwyższej klasy.
Geoff Billington – Dyrektor International Safety Products
Oferta naszej firmy obejmuje niszowe usługi w niszowej branży i naprawdę musimy starannie
szukać, aby znaleźć odpowiednich specjalistów. Usługi PR oferowane przez Polaris sprawdzają
się o wiele lepiej niż każda inna forma reklamy, z jaką kiedykolwiek mieliśmy do czynienia.
Graham O’Hare - Prezes Roxtec na Bliski Wschód i Amerykę Północną, klient od 2009 r.
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