
Realizujemy cele biznesowe
i komunikacyjne nastawione
na wspólny sukces.
Ciągłe poszerzanie kompetencji oraz nasze doświadczenie 
w pracy z Klientami z różnych branż sprawiają, że znamy 
i w pełni rozumiemy wyzwania współczesnego biznesu.

W swoje działalności stawiamy na dialog z naszymi klientami.
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Realizacja licznych i złożonych idzie w parze z docenieniem ich przez 
branżę - dotychczas zdobyliśmy 33 nagrody w międzynarodowych 

i polskich konkursach branżowych, w tym: 3 statuetki Effie Awards, 
6 statuetek Stevie Awards i 13 Złotych Spinaczy.

Efektywność i kreatywność idą krok w krok z doświadczeniem.

Jesteśmy gotowi na więcej!

Wspólnie z agencją Garden of Words zdobyliśmy 
ważne nagrody branżowe, takie jak Złote Spinacze 
czy Effie Awards.

Przez kilka lat współpracy zorganizowaliśmy kilka 
oryginalnych oraz niezapomnianych projektów, 
m.in. eventy launchujące nowy Katalog IKEA.”

Commercial PR & Communication
Business Partner w IKEA Retail w Polsce

Małgorzata Jezierska

Doświadczenie



Współdziałanie
i elastyczność

Wiemy, że współpraca oparta na elastycznym podejściu do działania 
pozwala na osiągnięcie najbardziej optymalnych efektów.

Współdziałając i dzieląc się swoją ekspertyzą, jesteśmy w stanie 
odpowiedzieć na zróżnicowane potrzeby – klientów i rynku.

Pracuję z Agencją Garden of Words od trzech lat i czuję, 
że mam team, na którym mogę polegać w każdej 
sytuacji.

Agencja wspiera działania mojego zespołu 
w zakresie PR-u produktowego, korporacyjnego, CSR 
i kryzysowego. W każdym z tych obszarów mam 
przyjemność pracować z ekspertami komunikacji, 
którzy wykazują się nie tylko profesjonalizmem, 
ale także bardzo dużą elastycznością, proaktywnością 
i kreatywnością.

Przeżyliśmy razem nie jeden kryzys, w którym musieliśmy 
pracować ramię w ramię do nocy i w weekendy – zespół 
zawsze był gotowy do działania. Świętowaliśmy też wiele 
sukcesów, dzięki świetnym relacjom z mediami lifestyle
i influencerami oraz kreatywnym pomysłom teamu 
produktowego. Doceniam również to, że Zespół 
Zarządzający agencji jest blisko klienta - zawsze służy 
swoim doświadczeniem i radą."

Internal & External
Communications Manager CE, Avon

Ewa Grzech



Bardzo doceniamy codzienne zaangażowanie 
i profesjonalizm naszego partnera.

Nasza współpraca opiera się na wzajemnym zrozumieniu. 
Agencja zawsze proponuje skuteczne i adekwatne 
do sytuacji działania, co przekłada się na efekty.

Cenimy również szybkość reakcji i wysoką jakość 
dostarczanych materiałów."

Zrozumienie
budujące efekt

Brand Marketing Manager
Cersanit

Mał gorzata Krajewska-Szaruch

Rozumiemy, ponieważ stawiamy na dialog z klientem.
Zrozumienie jest podstawą i punktem wyjścia do naszych działań.

Dzięki niemu tworzymy kompleksowe rozwiązania, które przynoszą 
wymierne korzyści - także wtedy, gdy sytuacja dynamicznie zmienia się.



Kinga Sobieraj
Communication Manager

k.sobieraj@gardenofwords.pl 
tel. +48 511 478 028 

Sprawdź nas!


