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How well we 
communicate is 
determined not 
by how well we 
say things, but 
how well we are 
understood.

Branding i tożamość wizualna

Strategie sprzedaży

Strony www

Szkolenia dla zespołu sprzedażowego

Foldery, ulotki, poligrafia

Kampanie Public Relations

Launch produktu

Kampanie Digital

Kampanie reklamowe

Filmy i produkcja multimedialna

Badania opinii



Publicon
to agencja
strategiczna
mająca bardzo duże doświadczenie w pracy dla firm deweloperskich. Od kilkunastu lat 
współpracujemy z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich, znamy wszystkich dziennikarzy, 
wiemy, co to jest PUM, wiemy, jak funkcjonuje rynek mieszkań i biur. Wprowadzaliśmy na 
rynek inwestycje duże i małe, potrafimy budować wizerunek  
(i sprzedaż) inwestycji premium, wiemy, jak komunikować inwestycje na wynajem, condo, 
akademiki, biurowce.

Pomożemy zbudować Twoją inwestycję na każdym etapie projektu.  
 
Publicon istnieje na rynku od 2006 roku. W tym czasie uzyskał wiele najważniejszych 
nagród branżowych, m.in. Złote Spinacze w kategorii Lobbying & Public Affairs, PR Daily 
Award czy Sabre Awards. Zespół składa się z kilkunastu ekspertów.

Ponad Public Relations.



Stacja Wola to unikatowy projekt  
w samym sercu Woli. Dogodna 
lokalizacja czyni to osiedle idealnym 
miejscem do zamieszakania dla młodych 
warszawskich wannabe – ludzi, którzy 
budują swoje życie w ścisłej symbiozie  
z miastem. Co ich łączy? Urodzenie  
w latach 90. Z tego uczyniliśmy 
wyrazistą tożsamość osiedla.

Zadania:
- zbudowanie wyrazistego pozycjonowania 
   na mocno zabudowywanej Woli 
- wyrazisty i unikatowy przekaz marketingowy
- sprzedanie „trudnej” lokalizacji

Narzędzia:
- branding osadzony w klimacie lat 90.
- podcast osiedla
- medium własne: osiedlowa gazetka
- relacje z opiniotwórcami Woli
- kampanie z influencerami
- szkolenia dla działu sprzedaży
- gadżety
- strona www

Stacja Wola

https://stacjawola-echo.pl




Central Park Ursynów to bardzo 
duże osiedle przy ulicy Kłobuckiej. 
Powstałe w przemysłowej dzielnicy, 
potrzebowało wielkomiejskiego sznytu 
i silnego pozycjonowania.

Zadania:
- przyciągający branding
- spójny przekaz
- holistyczna komunikacja osiedla

Narzędzia:
- mocny branding
- kampania reklamowa: outdoor,  
   digital, eventy 
- integracja ze sprzedażą

Central Park 
Ursynów



Osiedle komunikowało się z klientami 
w opozycji do tego, jak komunikowały 
się inne osiedla. Było przewrotne, 
dowcipne, unikało komunikowania 
rodziną 2+2+pies. Cieszyliśmy się 
z miasta, z Nadodrza (artystycznej 
dzielnicy Wrocławia), puszczaliśmy  
oko do naszych przyszłych klientów.

Zadania:
- komunikowanie marki „w kontrze”  
   do 90% rynkowych produktów 
- wsparcia działań sprzedażowych

Narzędzia:
- kampania PR
- przewodniki
- pocztówki
- komunikacja w social mediach

Klient:

Kurkowa 14



Na rzecz wrocławskiego oddziału PZFD 
pracujemy już 14 lat. Znamy dzięki 
temu na wylot codzienne problemy 
deweloperów, rozumiemy struktury, 
trendy i... biznes. Budujemy dla nich 
zrozumienie na rynku.

Zadania:
- budowanie kampanii PA dla rynku
- organizacja spotkań z miastem, 
   platform dla porozumienia 
- kampanie wizerunkowe

Narzędzia:
- Dni Dewelopera
- komunikacja online i social media
- Public Relations
- Literackie Osiedla
- kampanie specjalne 
http://budujemy.wroclaw.pl/

Polski Związek Firm 
Deweloperskich





Zbudowaliśmy markę miejsca, 
które aspiruje do tego, by stać 
się bijącym sercem nowego, 
kosmopolitycznego  Wrocławia.

Zadania:
- pozycjonowanie strategiczne
- branding
- launch produktu

Narzędzia:
- branding
- komunikacja atl i btl
- social media
- public relations
- strona www

OVO

Klient:

http://ovowroclaw.com


Budowaliśmy markę modnej, 
nowoczesnej inwestycji w biznesowym 
centrum Wrocławia – B Urban.  
To miejsce, które powstało z myślą  
o młodych szukających swojego lokum 
na start życia we Wrocławiu – w pobliżu 
największych korporacji i uczelni.

Zadania:
- zaprojektowanie strategii marki
- branding
- launch produktu

Narzędzia:
- branding
- public relations
- kampania PR
- kampania reklamowa

B Urban



Kampania PR dla osiedla Budimex 
Nieruchomości. Chcąc przedstawić 
się lokalnej społeczności, 
zorganizowaliśmy konkurs 
przypominający budżet obywatelski. 
Dzień dobry!

Dobre 
Sąsiedztwo

#DOBRE
SASIEDZTWO#DOBRE
SASIEDZTWO

Klient:



Organizujemy także otwarcia 
inwestycji, akcje sprzedażowe itp. 
Lubimy eventy, bo są świetnym 
sposobem na zaangażowanie opinii, 
mediów i... przyszłych klientów.

Eventy otwarcia: 
Skanska  
i Echo Investment



Inne:How well we 
communicate is 
determined not 
by how well we 
say things, but 
how well we are 
understood.

- zarządzanie kryzysowe - pomagaliśmy deweloperom  
w sytuacjach trudnych i kryzysowych

- kampania content marketingowa: browarywroclawskie.pl

- pracowaliśmy m.in. dla Archicom, WPBM, Marvipol,  
Budimex Nieruchomości, Inkom, Profit, Dom Deweloper, 
Vantage, InwestGrupa, DUDA Development, Echo Investment, 
Red Development, PHN SA, Skanska, PCG, Atal SA, Dewelopart, 

- ogranizowaliśmy targi mieszkaniowe: Żyj i Mieszkaj

I wiele, wiele innych

Ponad Public Relations.



Szkoliliśmy z sektora publicznego

Ponad Public Relations.



Dlaczego
warto się z nami 
skontaktować?

• jesteśmy elastyczni

• rozumiemy specyfikę pracy deweloperów

• łączymy marketing ze sprzedażą

• budujemy know - how w firmach

• mamy bardzo interdyscyplinarne podejście

• robimy kampanie Public Affairs i pomagamy w sytuacjach kryzysowych

Ponad Public Relations.



Napisz do nas, a pomożemy Ci wybrać dokładnie to, czego 
potrzebujesz – i czego nie wiesz, że będziesz potrzebował.

Biuro we Wrocławiu

Wyspa Słodowa 7
50-266 Wrocław

Dane rejestrowe

Publicon sp. z o.o.
ul. Świdnicka 12-16

50-066 Wrocław
NIP: 895-198-58-38

kontakt@publicon.pl


