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List referencyjny

Współpracę z Panem Łukaszem Rutkowskim rozpoczęliśmy w lutym 2022. Został zatrudniony
na stanowisku: SEO Copywriter i w zakres jego kompetencji wchodziło redagowanie
artykułów, treści marketingowych oraz tworzenie koncepcji kreatywnych dla klientów z

obszaru branży FMCG. Wszelkie realizacje były dostarczane terminowo i oparte na

szczegółowym badaniu rynku. Współpraca odbywała się bez zastrzeżeń, Pan Łukasz
realizował zadania w sposób profesjonalny, zachowując staranność oraz kreatywność.
Komunikacja między przełożonymi, zespołem, a Panem Łukaszem przebiegała bardzo
sprawnie i bez nieporozumień,

W czasie naszei współpracv Pan Łukasz realizował nastepuiace zadania:

- Tworzenie haseł marketingowych, koncepcji kreatywnych w zakresie przeprowadzanych
kampanii oraz planowanie akcji promocyjnych dla Family Optic iTakko,
- Przygotowywanie szpigla i redagowanie artykułów do czasopisma typu lifestyle, planowanie
sesji zdjęciowych i nagraniowych oraz przygotowywanie briefów dla działu produkcji,
- Tworzenie haseł reklamowych, a także scenariuszy do filmów typu lMS oraz spotów
radiowych,
- Tworzenie kreatywnych nazw marek własnych dla sieci sklepów POLOmarket,
- Redagowanie kart produktowych i różnorodnych treści www dla marki Cleangang.
- Przygotowywanie materiałów promocyjnych oraz redagowanie treści dla Concordia Design

Na szczególna uwage zasługuią nastepuiące predvspozvcie:

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy i możemy polecić Pana Łukasza Rutkowskiego
każdemu, kto potrzebuje rzetelnej, sumiennej iterminowej osoby do współpracy.
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. umiejętność sprawnej i zgodnej współpracy z wszystkimi działami uczestniczącymi w
procesie kreacji.
. Aktywne wspieranie działu graficzne8o podczas realizacji projektów,
. umiejętność planowania atrakcyjnej dla odbiorców tematyki artykułów oraz
tworzenia spójnego układu stron czasopisma.
. umiejętność przygotowania rzetelnego badania rynku wspomagającego proces
kreacji.
. pełne zaangażowanie i kreatywność podczas tworzenia koncepcji marketingowych.
. umiejętność abstrakcyjnego myślenia oraztwórcze podejście podczas tworzenia
propozycji nazw własnych (Naming / Branding).
. wysoka kultura osobista oraz umiejętność tworzenia przyjaznej i życzliwej atmosfery
w miejscu pracy.


