
FULL MARKETING SERVICE IN ONE HOUSE



Zespół profesjonalistów pracujących od kilkunastu lat w różnych gałęziach 
marketingu i komunikacji, postanowił połączyć siły, doświadczenie, chęci             
i zapał, by zaoferować Klientom pełen serwis usług bez konieczności 
kontaktu  z kilkoma podmiotami w tym samym czasie. 

Dzięki naszym rozwiązaniom i konglomeratowi komórek specjalistów, nasi 
Klienci oszczędzają czas i pieniądze, otrzymując profesjonalny i spójny serwis. 

Jesteśmy jak energooszczędna żarówka –  
emitujemy najjaśniejsze światło przy minimalnym zużyciu energii i pieniędzy.



Margo Roca to powstała w strukturze firmy komórka Visual Merchandisingowa, która 
pragnie przenieść światowe standardy na polski rynek. Twórczynie tego projektu są 
adeptkami zagranicznych ośrodków edukacyjnych, najbardziej liczących się w tej branży – 
Istituto Marangoni w Mediolanie oraz VMC w Londynie.  

Zespół Margo Roca to kreatorzy, projektanci wnętrz, designerzy, graficy, scenografowie oraz 
fotograficy, stolarze, konstruktorzy i budowniczy, którzy chcą, by polska ulica przypominała 
najlepsze miejskie arterie na świecie, wzbudzała zachwyt nie tylko architekturą budynków, 
ale jakością i pomysłowością wystaw oraz wnętrz sklepów.  

Marzą o tym, by rodzime centra handlowe przyciągały nie tylko lokalną społeczność                        
i klientów, dawały możliwość przeżycia zarówno zakupowej przygody, jak i  umożliwiały 
spotkania z artyzmem odbiorcom z całego świata. Pragną, by wystawa sklepu nie była już 
tylko witryną, ale stała się galerią myśli, obrazów, misji, wartości Państwa marki. Ma 
zachwycać, wzruszać i co najważniejsze – sprzedawać Państwa produkt oraz budować 
pozytywny wizerunek. 



Merchandising w naszym rozumieniu to współczesna, systemowa, 
dynamiczna i innowacyjna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem 
handlowym; kontrolowanie poziomu wyników ekonomicznych 
osiąganych przed przedsiębiorstwo handlowe dzięki kształtowaniu 
usługi handlowej wobec dostawców i odbiorców za pomocą narzędzi 
tworzących merchandising-mix.  

Margo Roca, czyli komórka Visual Merchandisingu, to dział 
marketingu zajmujący się prezentacją sklepu i sprzedawanego w nim 
towaru w taki sposób, by przyciągnął on uwagę klienta i motywował 
go do zakupu. Visual Merchandising jest sztuką kreowania ekspozycji, 
która stawia produkt w centrum uwagi kupującego i jest kluczowym 
działaniem w strategii marketingowej nowoczesnej firmy. 

Visiual Merchandiserzy Marco Roca przy tworzeniu ekspozycji biorą 
pod uwagę jej funkcjonalność oraz efekt artystyczny przyczyniający 
się do wzrostu rentowności sklepu. 

KREUJEMY EKSPOZYCJE



* zwiększenie rozpoznawalności marki 
* zachęcenie przechodnia do stania się Klientem 
* przyciągnięcie Klienta do sklepu 
* przykucie uwagi na wyjątkowość 
* wyróżnienie się na tle konkurencji 
* wyróżnienie się na tle otoczenia 
* wzbudzenie zaufania i szacunku konsumenta 
* zwiększenie lojalności konsumenckiej  
* zwiększenie wolumenu wejść do sklepu  
* zwiększenie sprzedaży!

TWÓJ VM Z NAMI TO:



* przeprowadzamy audyt marki i jej potrzeb 
* wykonujemy analizę 
* opracowujemy kilka projektów do wyborów 
   (wystaw i wnętrz – do wyboru) 
* przygotowujemy wycenę w ramach każdego projektu 
*powołujemy grupę fokusową do zaopiniowania  
   wybranych przez Klienta opcji 
* wdrażamy projekt począwszy od sklepów flagowych 
* przygotowujemy dokumentację fotograficzną  
* analizujemy na bieżąco wyniki sprzedażowe 
* obserwujemy konkurencję 
* obserwujemy zachowanie konsumenta 

JAK PRACUJEMY:



Z ogromną przyjemnością przygotujemy projekty  

aranżacji wystaw i/lub  wnętrz powierzchni sprzedażowych: 

* projekty indywidualne/stałe/długoterminowe 
* projekty sezonowe  
* projekty roczne z podziałem na sezony 
* projekty roczne z podziałem na sezony i wyprzedaże 
* projekty wyprzedażowe 
* projekty okolicznościowe 
* inne – zgodne z  potrzebami 

OFERUJEMY:



  
Karolina Maria Siudyła 
CEO 

Email: karolina@magnifico.com.pl 
GSM: 609776612 
Instagram: karomagnifico 

Siedziba:  
magnifiCo marketing&PR consultants Sp. z o.o. 
ul. Wał Miedzeszyński 608A  
03-988 Warszawa 

NIP: 9522162657 
REGON: 367272671 
  
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy  Krajowego 
Rejestru Sądowego, wpis pod numerem KRS:0000677584 

KONTAKT
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