


materializujemy idee

kreujemy analizujemy projektujemy budujemy markę doradzamy

Od 25 lat rozbudowujemy się i unowocześniamy. Ciągle się uczymy...
Stawiamy na taki model biznesowy, który pogłębia naszą samodzielność i wzmacnia produktywność.
Wraz z rosnącym doświadczeniem przybywa nam śmiałości do wkraczania na nowe obszary rynku.
Dziś łączymy w sprawną całość agencję reklamową, wydawnictwo i drukarnię. Jutro? Już nie możemy się doczekać!

Grupa Infomax skupia ludzi twórczo pozytywnych i chętnych do poszukiwań.
Tylko tacy mogą sprostać niewyczerpanej fantazji potrzeb Klientów.
Dużych przekonujemy atutem autentycznie kompleksowej obsługi. 
Mniejszym z przyjemnością pomagamy stawać się wielkimi.



Kreatywność to wymyślanie, 
eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, 
łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa.
    Mary Lou Cook

pasja projektowania
Nigdy nie pasujemy! Owszem, nie pasujemy do standaryzacji. Bronimy się przed normami, manewrujemy pod prąd. 

Skreślamy wydumane, powszednie, nudne i wtórne. Polegamy na bogactwie i sile Wyobraźni. Kreujemy zespołowo, 
z pasją wstrząsając wybuchową mieszanką pomysłów. Potem czas na bożą iskrę. Z burzy pomysłów wyłapujemy 

najcenniejszą Treść, którą wzbogacamy i zamieniamy w trafny Przekaz. Błyskotliwe rozwiązania i odkrywcze idee 
wymagają cierpliwości, ale my nigdy nie pasujemy! 

Grupa Infomax z powodzeniem  
rozwija współpracę z Klientami wielu branż. 

Mamy w portfolio działania reklamowe różnej 
skali. Ambitne kreacje nabierają właściwych 

kształtów, kolorów i proporcji w szkicach oraz na 
ekranach twórczych grafików. Aby balans między słowem 

i obrazem był idealny, od pierwszej linii po ostatni margines. 
Z szacunkiem dla zasad dobrego designu.

 
Spinamy Całość ostatnim spojrzeniem. Jest dobrze. 

    Wszystko pasuje. W terminie.

 Balans...
tak, balans

Yes, yes!



marka jak złoto
Wielkie rzeczy nie powstają w wyniku impulsu, 
a w wyniku poskładania małych rzeczy 
 w jedną całość.
    Vincent Van Gogh

Marka to nie logo. To osobiste odczucie potencjalnego klienta 
na temat firmy, produktu. Silne marki przyciągają miliony 
i budują pozycję na rynku. Jednak cenna rozpoznawalność 
nie powstaje automatycznie przez sam fakt istnienia. 
W dzisiejszych realiach markę trzeba ubrać 
w wizerunek i szeroko się z nim obnosić. Dopiero 
umiejętnie wzniesiona ponad konkurencję ma 
szansę zamienić się w złoto.

D
O

B
RY  K U R S  NA SILNĄ

Przywiązanie Klientów do marek ma racjonalne podstawy, bo trudno nie wierzyć tłumom kupujących. 
Dlatego Grupa Infomax wykreowała odrębne, wyspecjalizowane narzędzie Generatora Wizerunku. 

Napędzamy nim cały zestaw uporządkowanych i skoordynowanych działań prowadzących do 
budowy lub odbudowy silnej marki naszych Klientów. 

Precy
zyjnie!

Ma

łe w
 cało

ść...

Ja też chcę

MARKĘ



interactive to standard

Wirtualna Wszechsieć oplata świat coraz ciaśniej, 
uwalniając równocześnie nieskończone możliwości. 
Jednak dopiero przemyślana obecność w niej może być osią, 
na której dynamicznie rozkręci się Twój biznes. 

Cechy Internetu... zmienią nasze życie. Ma on charakter: 
światowy, osobisty, interaktywny, jest niedrogi 
i bezustannie się rozwija.
     Ray Hammond

Góra, dół...dół, góra.... Jestem     mobilny

Uw
ielb

iam kody!

Akcja, re
akcja, 

interakcja

Bez literówek proszę!

Infomax działa programowo, a naszą domeną jest kreowanie dla Klientów 
nowoczesnego wizerunku w Sieci oraz sprawne łączenie wysokich 
standardów technicznych ze skuteczną interaktywnością. 
Spośród wielu internetowych środków wyrazu, narzędzi komunikacji 
i mierników efektywności wybieramy tylko te, które rzeczywiście 
warto zaaplikować i uaktywnić. 

Stale aktualizujemy i poszerzamy nasze doświadczenia, 
bo Sieć sowicie nagradza aktywnych, ale i nie wybacza spóźnionym, 
niedoinformowanym i niemobilnym.



Fotografia jako potężne medium wyrazu 
i komunikacji oferuje nieskończoną różnorodność 
postrzegania, interpretacji i działania.

 Ansel Adams

fotografia – w nas to wyzwala!

Wirtuoz jednym zwolnieniem migawki 
zmienia rzeczywistość w fotogenialność. 
Podziwiamy ostrość jego spojrzenia, 
głębię wyobraźni, uchwycenie chwili, 
światła i mistrzowską kompozycję.
Kto umie patrzeć, ten w nieprzebranym 
bogactwie otaczającego świata odnajduje 
prawdziwe fotowyzwolenie 
od wszelkich ograniczeń.

Łap ostrość

Zapewniamy całe spektrum różnorodności: sesje studyjne, zdjęcia produktowe, 
prace z modelami, jak i materiały reporterskie. Pokazujemy produkty, usługi, 

atuty Klientów w najlepszym świetle i z odpowiedniej perspektywy. Dostarczamy 
profesjonalne, wartościowe tworzywo do realizacji kreatywnych wizji i koncepcji. 
To wyzwala naszych Klientów. Od niepogód w dni zdjęciowe, kapryśnych 

terminarzy fotografów i wszechobecnych zdjęć z fotobanków.

Ja t
eż na 

sesję!



Kto czyta książki, żyje podwójnie.

    Umberto Eco

piękne oprawy dla słów i dat

Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, 
że osiągnięcie go wymaga czasu. 
Czas i tak upłynie.

 H. Jackson Brown Jr.

Dobrze wykorzystaliśmy godziny rozmów i zawsze byliśmy otwarci na 
wskazówki od Klientów. Przyszedł właściwy czas i kalendarze Grupy 

Infomax stały się dalekie od codzienności.
Zmieniamy je w unikalne i wyraziste, całorocznie użyteczne nośniki 

treści reklamowych. Wzbogacamy efektownymi wyróżnikami, 
opracowujemy wyszukane formy, rozwijamy wzornictwo. 

W każdym sezonie zaskakujemy nowymi projektami, 
w których niezmienny pozostaje tylko przebieg dat. 

Lata doskonalenia sztuki wydawniczej pozwalają  
nam dziś publikować dzieła o wysokich walorach 
artystycznych, zamknięte w doskonałej technicznie  
formie i dopracowanym kształcie.

W Grupie Infomax każdy etap publikacji należy do 
fachowców: redaktorów skupionych na tekstach, 
ambitnych twórców szaty graficznej i biegłych operatorów 
przygotowujących prace do druku. Nasza nowoczesna 
drukarnia i introligatornia gwarantują najwyższą jakość 
i perfekcyjną powtarzalność. Edytorski sukces wieńczy 
zbiorowe dzieło, choć na okładce będzie tylko Autor. Uff ! Kocham wyzwania...

na te
n rok ?

Co 
tam mamy

Zawsze
 do celu!



Druk offsetowy
Nieograniczona przestrzeń 
możliwości

dlaczego grupa?

K R E U J E M Y  R O Z W I Ą Z A N I A

Sesje fotogra�czne

Identy�kacja wizualna,
branding, rebranding

Key visual

Reklama

Materiały POS

Webdesign

DTP

Layout gazet,
książek, wydawnictw

PROJEKTOWANIE
GRAFICZNE

Tworzenie stron www,
sklepów internetowych

Projektowanie użyteczności – UX

Pre-press

Druk
Analiza plików

– pre�ight

O�setowy

Cyfrowy

Wielkoformatowy

Post-press

Introligatornia

Logistyka

Projektowanie gra�czne www – web design

Kodowanie i wdrożenie – web development

Opracowanie treści – content

Kalendarze

Custom publishing

Albumy i książki

Biuletyny i magazyny

Gry planszowe,  przewodniki, mapy

Webwriting

Redakcja

       Media społecznościowe
– social media marketing

Organizacja konkursów

Obsługa bloga �rmowego

Wydawnictwa internetowe
(kompendia, raporty, infogra�ki)

Kompleksowa obsługa newslettera

Copywriting i webwriting

Tworzenie kreacji

Wysyłka masowa

Raportowanie, analiza

i optymalizacja działań

Pozycjo
nowanie – SEO

Doradztw
o

Koord
ynacja

AdWord
s

Gra�ka

i infogra�ka

Dostęp do

foto-banku

Prezentacje, animacje wizerunkowe
INTERACTIVE

DRUKARNIA

WYDAWNICTWO

CONSULTING

INTERNET
E-marketing

SEM

Mailing

Marketing treści
– content marketing

agencja 
reklamowa

wydawnictwo

drukarnia

Spi
nam

y to w jedno



40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 11c
tel. 32 730 32 32

fax 32 258 16 45, wew. 32
e-mail: marketing@grupainfomax.com

grupainfomax.com


