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1. Cel i podstawowe założenia 

Celem projektu było stworzenie profesjonalnego katalogu reklamowego, który  

za zadanie ma przedstawiać zakres działania, możliwości wykonawcze oraz oferowane usługi. 

Głównym aspektem katalogu jest prezentacja działalności, procesu pracy, oferowanego 

asortymentu oraz klientów współpracujących z firmą. 

2. Realizacja projektu 

Pomysł na realizację katalogu powstał w oparciu o chęć promowania działalności 

szwalni Janusz&Sons. Nadrzędnym celem było stworzenie, w oparciu o istniejące techniki 

graficzne i fotograficzne, produktu dającego firmie możliwości zaprezentowania swoich usług 

potencjalnym klientom. 

3. Produkt końcowy – stworzenie katalogu reklamowego 

Etapy powstawania projektu  

 Znalezienie i podjęcie współpracy z firmą wykazującą zapotrzebowanie na katalog 

reklamowy 

 Badanie rynku i zapotrzebowania na tego typu produkty 

 Zebranie materiałów i katalogów branżowych 

 Ustalenie wstępnego spotkania z klientem i omówienie: 



 Przygotowanie szkicu projektu zawierającego takie informacje jak: 

 Ustalenie kolejnego spotkania i przedstawienie szkicu klientowi, korekty 

 Zorganizowanie sesji zdjęciowej z udziałem modela, prezentującego odzież 

 Przedstawienie klientowi wykonanych zdjęć i wybór zdjęć, które finalnie będą 

umieszczone w katalogu 

 Obróbka graficzna wybranych ujęć 

 Stworzenie piktogramów  

 Praca nad kompozycją katalogu (przygotowanie kilku wersji) 

 Przedstawienie i akceptacja finalnego projektu 

 Przygotowanie projektu do druku 

 Dostarczenie finalnego projektu klientowi 

 

4. Zawartość katalogu 

Katalog zawiera 22 numerowanych stron oraz okładkę przednią i tylną. Jest koloru 

białego, zakończona wyłaniającym się spod gradientu zdjęciem ukazującym detale związane 

z pracą klienta oraz logo firmy. Na wewnętrznej stronie okładki zamieszczony jest adres 

strony internetowej klienta. Kolejna strona zawiera kompendium wiedzy na temat zakresu 

usług świadczonych przez klienta. Każda z czynności została opatrzona stosownym 

komentarzem. Opisując proces pracy wykorzystano piktogramy stworzone na życzenie 

klienta przez znajomego grafika Kamila Naporę. Na stronie tej po krótce opisano proces 

współpracy funkcjonujący  w firmie. W katalogu umieszczono rozkładówkę zatytułowaną 

NASI KLIENCI. Przedstawia ona siatkę logotypów dotychczasowych klientów i stanowi 

swoistą reklamę, a także ukazuje elastyczność i różnorodność wykonywanych zleceń. Katalog  

przeplatają zdjęcia reportażowe wykonane podczas wizyt w szwalni. Wszystkie przerobione 

zostały na skalę szarości. Stanowią graficzne uzupełnienie katalogu. Kolejne strony 

prezentują produkty wykonywane u klienta. Przyjęto rozwiązanie, pokazujące jedno duże 

ujęcie na lewej stronie i jego trzy warianty na stronie prawej. Kolejno zaprezentowano 

elementy ubioru, takie jak koszulki, bluzy, spodnie i okrycia wierzchnie. 

Tylnią stronę okładki poświęcono danym teleadresowym firmy, zawierającym: 

 Nazwę firmy 

 Adres 

 NIP firmy 

 Adres strony www 

 Mail  

 Link do strony w social media 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



5. Podsumowanie 

Reklama od wielu lat towarzyszy nam w życiu codziennym.  Styczność z nią poprzez wszelkie 

formy przekazu takie jak ulotki, foldery, banery,  zdecydowanie pomogła mi zrealizować założenia 

projektu. W dzisiejszych czasach marketing odgrywa ważną rolę w rozwoju niemalże każdej firmy. 

Zwłaszcza firmy stawiającej swoje pierwsze kroki. Branża odzieżowa charakteryzuje się ogromną 

konkurencją przez co szwalnia Janusz & Sons prowadzi działania marketingowe na różnych 

platformach. Katalog jest jedną z wielu form reklamy firmy. Mam nadzieję,  że wykonany przeze 

mnie projekt przyniesie oczekiwane skutki i wpłynie pozytywnie na wizerunek szwalni i okaże się 

przydatnym narzędziem w pozyskiwaniu nowych klientów. 

 

 

 

 

 

 

  

 


