
Poznaj nas
Razem możemy  
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Philip K. Dick

„The basic tool for the manipulation of 
reality is the manipulation of words. If you 
can control the meaning of words, you can 
control the people who must use the 
words.” 
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Publicon to agencja autorska. 

Nie powielamy rozwiązań i standardów rynkowych, 
ponieważ wierzymy, że tylko nowa jakość - zbudowana na 
wartościach - jest w stanie zainteresować media i opinię 
publiczną. 

Dbamy nie tylko o jakość contentu, ale też formę, w jakiej 
jest ona podana. Ktoś kiedyś - przy wręczaniu jednej z 
nagród - określił naszą kampanię "wściekle inteligentną". 
Trzymamy się tego na co dzień.
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Kwiecień 2006 
Powstaje Publicon

Jesień 2012 
Pierwsza nagroda branżowa

Luty 2008 
Zawodowe wyróżnienie

2006 2018

Lata 2010-2015 
Social Media Day Poland Styczeń 2018 

Zmiana strategii & nowe pola rozwojowe

Rok 2014 
Wysyp nagród i wyróżnień

Lata 2016-2017 
Rozwój nowych kompetencji

Powstaje Publicon. Nasze pierwsze projekty  
to outosourcing usług dla podmiotów 3 sektora, 

ale także dla tak dużych graczy jak Orange  
(w trakcie rebrendingu) oraz Dialog.  

Agencja składa się z 4 osób. 

Publicon zostaje nagrodzony wieloma 
nagrodami międzynarodowymi  

i polskimi za projekty Dick  
Dobrowolski oraz Kurkowa 14.

Publicon to kilkunastoosobowa załoga. 
Dostajemy pierwszego Złotego Spinacza  
w kategorii Lobbying & Public Affairs dla 
Polskiego Związku Firm Deweloperskich. 

W tych latach Agencja zorganizowała  
przeszło 10. edycji konferencji branżowej  
Social Media Day Poland, która edukowała  
rynek w kontekście rozwoju social media. 

Publicon zmienia strukturę organizacyjną. 
Rozwijamy pola doradztwa strategicznego, 

brandingu i badań.

Szymon Sikorski zostaje prezesem 
dolnośląskiego oddziału Polskiego 

Stowarzyszenia PR. Niebawem awansuje  
do zarządu ogólnopolskiego. Potem przez  

4 lata będzie prezesem tej organizacji.

Nawiązaliśmy współpracę z ABSL (Association of 
Business Service Leaders) i mocno rozwijamy 
kompetencje komunikacji B2B oraz employer 

branding. Dla organizacji wymyślamy ABSL Startup 
Challenge, ABSL Talks, wspieramy ABSL Conference. 



Najważniejsze obszary 
naszej pracy. 

You are good.Get better.

Co robimy?
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PR kryzysowy,  Public Affairs,  
PR korporacyjny, PR produktowy,  

media relations, CSR,  
community relations 

planowanie kampanii, strategia  
marki, strategia komunikacji,  

audyty komunikacji, doradztwo,  
badania rynku i komunikacji

budowanie marki pracodawcy,  
wsparcie HR, Assessment center,  

projektowanie kampanii,  
komunikacja wewnętrzna

+ +

Strategia & 
Consulting

Employer 
Branding

Public 
Relations
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wydarzenia branżowe,  
konferencje prasowe,  

targi, briefingi,  
eventy specjalne, gale 

budowanie marki osobistej,  
zarządzanie reputacją  

i wizerunkiem

artykuły, teksty, raporty, infografiki,  
buzz i viral marketing,  

webinaria, video podcasty,  
dedykowane treści

+ +

Eventy & 
Konferencje

Personal 
Branding

Content 
Marketing
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Branding

systemy identyfikacji wizualnej, 
tożsamość i osobowość marki, 

packaging, naming, tone of voice, 
brand behaviour,

Web 
Design

projektowanie i wdrażanie  
stron www, user experience,  

layouty, frontend development 

Digital 
& Social Media

strategia obecności w mediach 
społecznościowych,  

zarządzanie contentem,  
community management,  

kampanie reklamowe  

+ +
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Instytut Publicon



Krótki przegląd naszych kluczowych  
realizacji w wybranych obszarach 

You are good.Get better.

Case Studies
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Public Relations 

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych 
(ABSL) to największa w Polsce organizacja 
zrzeszająca podmioty reprezentujące sektor 
BPO/BSS. Przez dwa lata realizowaliśmy  
dla stowarzyszenia pełen zakres 
działań Public Relations.

W trakcie dwóch lat współpracy  
wygenerowaliśmy niemal 270 publikacji  
prasowych i ponad 2500 publikacji w sieci. 

Działania media relations obejmowały współpracę  
z najbardziej poczytnymi polskimi dziennikami  
(stała współpraca z redaktorami Pulsu Biznesu, 
Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej, Gazety 
Wyborczej), jak i pozycjonowanie istotnych z punktu 
widzenia ABSLi sektora tematów w publikacjach 
zagranicznych (Financial Times).
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Ustawa deweloperska

Polski Związek Firm Deweloperskich to największa organizacja 
zrzeszająca ponad 100 deweloperów z całego kraju. 

Jednym z zadań agencji odpowiadającej za komunikację marki PZFD,  
była odpowiedź na niedopracowany i nieprzemyślany projekt ustawy 
rządowej mającej regulować rynek mieszkaniowy.  
 
W wyniku działań agencji pojawiły się 124 informacje prasowe  
(w tym relacje TV), z czego 96% o wydźwięku pożądanym przez PZFD. 
 
Projekt został nagrodzony Złotym Spinaczem  
2012 w kategorii Public Affairs i Lobbying.
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Eventy

Punktem wyjścia do kreowania eventu jest znalezienie 
kontekstu, wokół którego chcemy budować jego 
komunikację. Dla nas DNA firmy to wartości, które 
charakteryzują ją i jej pracowników. Budujemy scenariusze 
wydarzeń wokół narracji o markach.

Dni Dewelopera, konferencja organizowana na rzecz Polskiego Związku Firm 
Deweloperskich, która swoją pierwszą edycję miała w roku 2010. W ciągu 8 lat, z lokalnej 
konferencji, urosła do rangi ogólnopolskiego eventu i ewoluowała do jedynego w kraju 
wydarzenia poświęconego branży nieruchomości na tak szeroką skalę. 

Wspólnie z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej przygotowaliśmy w grudniu 2017 
Made in Wro - wyjątkowe wydarzenie, łączące formułę konferencji i imprezy targowej, 
gromadzące podmioty działające w stolicy Dolnego Śląska. Publicon wraz z zespołem po 
stronie ARAW odpowiedzialny był za organizację całego wydarzenia oraz jego promocję. 
Koncepcję komunikacji eventu oparliśmy na lokalnej dumie z Wrocławia i działających  
w nim przedsiębiorców. 

Wyjątkowa uroczystość zasługuje na wyjątkowe miejsce. Właśnie dlatego jubileusz  
30-lecia istnienia Archicomu odbył się w Pawilonie Czterech Kopuł, będącego filią 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Budynek mieszczący się w kompleksie Hali Stulecia 
znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Jego niesamowity charakter, 
fenomenalna architektura oraz artystyczne przeznaczenie idealnie wpisało się  
w kontekst wydarzenia, które zgromadziło niemal 500 uczestników. 
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Branding 

Branding rozumiemy jako strategiczne zarządzanie wizerunkiem  
na każdym z możliwych punktów styku marka-klient. Tożsamość 
wizualna i osobowość marki pozwalają publiczności  postrzegać 
produkty i organizacje tak jak ludzi.  

Dzięki temu możemy nawiązywać głębsze relacje  
z Państwa klientami. Projektujemy emocje. 
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Employer Branding

XL Catlin współpracę z globalną firmą zajmującą się 
ubezpieczeniami rozpoczęliśmy od otwarcia jej centrum usług 
we Wrocławiu. Obecnie Publicon skupia się na kompleksowym 
planowaniu i realizacji działań w obszarze employer branding.

Bazując na doświadczeniu w prowadzeniu 
działań dla rozmaitych branż i uważnie 
analizując aktualne trendy, mamy 
świadomość, jak złożonym procesem  
jest pozyskanie i utrzymanie pracownika.

XEOS to joint venture dwóch globalnych liderów rynku lotniczego - 
Lufthansa Technik oraz GE Aviation, które budują w Środzie Śląskiej 
centrum serwisowania i naprawy silników lotniczych. Nasza 
współpraca początkowo obejmowała komunikację kryzysową nowej 
inwestycji, budzącej sprzeciw lokalnej społeczności. Obecnie nasze 
działania skupiają się głównie w obszarze employer branding.
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Kampanie digital & social media

Projektujemy kampanie transmedialne i komunikację 
online. Nasz cel to efektywność poparta głębokim 
zrozumieniem użytkowników i kontekstów kulturowych. W 
ten sposób wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych 
klientów. 

Mobile Vikings Mobile Vikings to operator, który swoich 
użytkowników zdobywa nie tylko dobrą ofertą, ale i silną, bardzo 
angażującą marką. W 2017 roku przygotowaliśmy kampanię 
#ŻyjNoLimit. Postawiliśmy na wartość, która zdaje się definiować 
oczekiwania millenialsów i pokolenia Z. W kontekst wydarzenia, 
które zgromadziło niemal 500 uczestników. 

Dick Dobrowolski Dick Dobrowolski to cyniczny spin doctor, 
który węsząc wielką szansę w roku wyborczym wrócił do Polski  
i mówi lokalnym politykom, co zrobić, by szary lud kupił to,  
co mu się powie. www.dickdobrowolski.com

Festina Akcja miała na celu promocję zegarków marki Festina. 
W ciągu miesiąca wybrane blogerki modowe przygotowały 6 
różnych stylizacji dopasowanych do konkretnej linii produktów. 
Jednocześnie na profilu marki na facebooku prowadzony  
był konkurs na najciekawszą stylizację użytkowniczek.



Szymon Sikorski  
CEO Publicon, Founder
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Katarzyna Pastuszka  
Managing Partner

Karolina Sikorska  
Business Development Manager

Zespół

Aleksandra Witkowska 
Senior PR Manager

Dorian Zapata 
Senior PR Manager

Michał Ulidis  
Creative Director-Partner

Marta Dunajko 
Senior PR Manager



Epictetus

„First learn the meaning 
of what you say, and then speak.” 



Kontakt

e. kontakt@publicon.pl


