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szablon i daj się 
zauważyć



01.
Doświadczenie / o firmie

02.
Model współpracy

03.
Korzyści dla Klienta / dlaczego warto

04.
Narzędzia pracy / przykłady 

05.
Kontakt



Słowem wstępu – dlaczego tak długa 
prezentacja u minimalistki? 

Materiał ten jest nie tylko ofertą, ale także 
przykładem możliwości jakie daje połączenie 
tradycyjnego programu PowerPoint z 
narzędziami z pakietu Adobe. 

Zapraszam do współpracy,
Dominika Siwińska

SOCJOGRAFKA – KRÓTKO O PREZENTACJI



DLACZEGO 
SOCJOGRAFKA?

Ponad 10 lat 
doświadczenia 
zdobytego przy
projektach w 
międzynarodowych
firmach, znajomość  
bieżących trendów 
oraz analityczne 
podejście



DLACZEGO 
SOCJOGRAFKA?

Doświadczenie oparte 
na solidnych 
podstawach –
ukończone studia na 
kierunkach grafika 
komputerowa oraz 
filologia dla mediów na 
prestiżowych polskich 
uczelniach



DOMINIKA SIWIŃSKA / 
SOCJOGRAFKA

Poza pracą w międzynarodowej 
korporacji, prowadzę własną firmę oraz 

bloga dla początkujących grafików. 
Projektowanie jest moją pasją, ale 

również pomysłem na zawodowe życie.

Przywiązuję dużą wagę do jakości – kiedy 
podejmuję się wykonania zadania, dbam 

o to, by zostało ono zrealizowane w 
najlepszy możliwy sposób.  



Projekt bloga socjografka.pl powstał na 
początku 2015 roku. Blog został stworzony z 
myślą o edukacji w zakresie komunikacji 
wizualnej. W listopadzie 2015 przerodził się w 
firmę – Socjografka

KOMUNIKACJA 
WIZUALNA



BLOG SOCJOGRAFKA
wsparcie i rady 

• jak przygotować dobrą prezentację
• co zrobić by dobrze wypaść podczas wystąpienia 
• jak samodzielnie przygotować szablon prezentacji
• proste rady jak efektywniej tworzyć prezentacje
• wzory gotowych prezentacji

Dowiedz się więcej przechodząc do kolejnych slajdów

”
” Socjografka to nie tylko blog. To także 

innowacyjna firma, która wesprze Cię
w tworzeniu wyjątkowych prezentacji. 



02.
Model 

współpracy



1
Analiza potrzeb 
klienta i warsztat 

koncepcyjny
2

Szukanie 
szablonu, formy, 
kolorów, dobór 

narzędzi

3
Prezentacja 
wstępnych 

szkiców i 
pomysłów

4
Wypracowywanie 

docelowej 
struktury 

prezentacji 

5
Ewentualne 

korekty,  
optymalizacja 
finalnej wersji

MODEL PRACY 



? Dlaczego warto 
współpracować 

z Socjografką? 

03.
Korzyści dla 

klienta



90% z nas lepiej 
zapamiętuje obrazy niż tekst

Dzięki wyjątkowej 
prezentacji 
zwiększasz swoje 
szanse na bardzo 
konkurencyjnym 
rynku, gdzie liczy 
się każda minuta



DLACZEGO SOCJOGRAFKA? 6 POWODÓW

PROSTOTA tu mniej znaczy więcej, postaw na jakość, a nie ilość, minimalistyczne slajdy 
lepiej zapadają w pamięć

INDYWIDUALIZM każdy projekt jest inny i potrzebuje unikalnego podejścia, dlatego każda 
prezentacja jest niepowtarzalna

PROFESJONALIZM doświadczenie, wiedza, terminowość, uczciwość – te cechy sprawiają, że 
praca staje się przyjemnością

KOMPLEKSOWOŚĆ w jednym miejscu dostaniesz analizę wstępną, koncept, projekt slajdów, 
korektę językową, optymalizację i szkolenie

ELASTYCZNOŚĆ model pracy zależy od projektu i indywidualnych oczekiwań,  każdy etap 
procesu jest na bieżąco uzgadniany i modyfikowany w razie potrzeby

PASJA radość z tworzenia i poczucie, że mogę pomóc innym sprawiają, że 
tworzenie prezentacji staje się inspirującą przygodą



DOPASOWANE 
FORMY WSPÓŁPRACY

Usługi szyte na miarę, 
możliwość szkoleń 

bezpośrednio u Klienta, 
konsultacje on-line, 

warsztaty kreatywne



WIELE USŁUG W JEDNYM MIEJSCU

• projektowanie graficzne: ulotki, biuletyny, 
plakaty, dyplomy, newslettery, portale, 
infografiki, logo, wizytówki

• retusz i pomoc w doborze zdjęć
• tworzenie prezentacji / szkolenia z zakresu 

pakietu Office: PowerPoint, Word, Publisher
• redakcja i korekta zróżnicowanych tekstów na 

strony www
• tworzenie angażującej komunikacji do social 

mediów



ŚWIEŻE PODEJŚCIE

Chęć poszukiwania 
niestandardowych 

rozwiązań oraz odejście 
od utartych schematów. 

To nie tylko puste hasła 
– dbam, aby każda 

prezentacja była 
zgodna z trendami, 

niepowtarzalna oraz 
atrakcyjna dla 

odbiorcy



Wspieram w optymalizacji rozmiaru i formatu 
prezentacji – całość materiału konwerstuję na 
„lekkie” internetowe formaty pdf. Dzięki temu 
prezentacja staje się łatwiejsza do przesyłania, 
zmniejsza to także prawdopodobieństwo 
wystąpienia nieprzewidzianych niespodzianek 
podczas ewentualnego wystąpienia

KONWERSJA NA 
PLIKI PDF



SZYBKOŚĆ

Szybkość i efektywność –
krótki czas realizacji wraz z 
dokładną informacją na 
jakim etapie jest projekt. 
Do tego jedna osoba 
odpowiedzialna od 
początku do końca
za końcowy efekt



INNOWACYJNOŚĆ

Nieszablonowe 
podejście, szukanie 
najnowszych trendów 
i rozwiązań



04.
Narzędzia 

pracy



WYKORZYSTYWANE NARZEDZIA

POWERPOINT podstawa i ramy prezentacji

PHOTOSHOP retusz zdjęć, korekta kolorów, kadrowanie

ILLUSTRATOR grafika wektorowa, infografiki,  ikony

INDESIGN interaktywne elementy, animacje, video 

RAEDER optymalizacja plików pdf, tworzenie formularzy

COLOR tworzenie motywów kolorystycznych do szablonów



Zapraszam do 
obejrzenia 

przykładowych slajdów. 
Ze względu na umowy 
o  poufność prezentuję 

materiały w wersji 
„lorem”













Masz tylko kilka 
minut by dać się 
zapamiętać.  
Wykorzystaj ten 
czas i przygotuj 
niezapomnianą 
prezentację



© socjografka.pl

pozwól 
pozytywnie się 

zaskoczyć
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