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24 lata, 60 pracowników, szyld Schulz brand 
friendly na szczycie wieżowca i opinia 
profesjonalistów. W sumie super, prawda? 
Właśnie przestało nam to wystarczać. 
Świat się zmienia, a my jesteśmy go 
ciekawi. Przystosowujemy się, szukamy, 
eksperymentujemy, morfujemy, lecimy…  
„This is the end, brand friend”! Zaczynamy 
nowy etap, nie odcinamy się od korzeni.  

Skąd się wzięła nasza poprzednia nazwa? 
Bruno Schulz, „Sklepy ancymonowe”.  
Ano właśnie. Z cynamonu wyszedł nam 
w końcu ancymon. A może inaczej – z nas 
wyszły Ancymony: kreatywna brawura, 
iskra, taka nutka pieprzu. Nie boimy 
się, bo i czego? Jak już żartujemy, to na 
serio. Lubimy zaczepiać, ale inteligentnie. 
Podważamy, ale tylko po to, żeby szkicować 
coś zupełnie, zupełnie innego… 

Dobra reklama wywraca świat do góry 
nogami. Nie można o niej zapomnieć. 
Jest trochę jak pajacyk, a trochę jak 
odbezpieczony pistolet. Wiemy o tym.  
Mówiąc krótko, bądźcie gotowi na wszystko.
  

z schulza 
w ancymony

Schulz Ancymony
czyli korzenie czyli zmiana

co dalej?czylianymonowanie



co najmniej 200   zrealizowanych kampanii

ponad 100     zrealizowanych spotów TV

ponad 0,5 miliona użytkowników Facebooka,
do których codziennie docierają nasze posty

Ciężko policzyć, wiecie – w 1997 archiwa były chyba jeszcze na dyskietkach.
I nie, nie liczymy tutaj tych wszystkich „dokrętek” tworzonych, gdy zmieni się oferta czy produkt klienta.
Tak, szybko i zwinnie przeszliśmy na „zdalniaka”. 
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dowieźliśmy KPI
m.in. dla:



Generalnie to umiemy w komunikację –  
niezależnie od kanału. Ale niektórzy wolą, żeby 
jakoś to sensownie podzielić. Nie ma problemu.

komunikacja
360°

strategia
& consulting

stała obsługa:
full-service

produkcja
reklama TV

social media

(re)branding

kampanie
digitalowe

mamy skile



case studies
czyli co robimy



reklama TV digital

FMCG

„Tworząc kampanię, chcieliśmy uświadomić 
konsumentom, że marka Pudliszki istnieje już od 
100 lat, ale bez cofania się w przeszłość. Zależało 
nam na tym, żeby być tu i teraz – razem z naszymi 
konsumentami, towarzyszyć im w codziennych 
momentach, z których składa się nasze życie, a nad 
którymi przechodzimy do porządku dziennego. Warto 
je dostrzec i się nimi cieszyć, bo to dawka pozytywnej 
energii, której potrzebujemy, żyjąc w ciągłym biegu. 
Miło nam, że nasza marka może być z konsumentami 
w takich chwilach już od tylu lat”.

– Pamela Przybył, senior brand manager, Pudliszki

kampania 360°



  Co mieliśmy do zrobienia?
Naszym zadaniem było opracowanie scenariusza spotu 
telewizyjnego, dzięki któremu marka podziękuje klientom za 
100 wspaniałych wspólnych lat. Kampanię telewizyjną miały 
uzupełniać działania digitalowe.

  No i co z tym zrobiliśmy?
Postanowiliśmy stworzyć spot lekki, kreatywny, 
bezpretensjonalny – bliski klientom. I cóż, udało się. 
Zrezygnowaliśmy z klasycznych beauty shotów, a zamiast 
tego stworzyliśmy zabawne gry słów i sceny, w których to, co 
robią bohaterowie, łączy się z tym, jak używają produktów 
marki. W spocie ściskamy, odkręcamy*, otwieramy… a nawet 
z czułością podduszamy! Reklama pokazuje, że marka jest 
z klientami na co dzień – stała się częścią ich życia.

 Ktoś zgłosił ten wątek do Rady Etyki Reklamy, bo „propaguje 
wizerunek mężczyzny-nieudacznika”. Zakręciliśmy się wokół tej 
sprawy – z pełną powagą!

Tak smakuje  
100-lecie Pudliszek

Kiedy?
kwiecień 2020

Przychodzi klient do agencji...
Tak, to była wyjątkowa okazja! Znana 
polska marka obchodziła setną roczni-
cę istnienia i chciała powiedzieć swoim 
klientom: „Dziękuję” – pokazać, że chce 
i potrafi towarzyszyć im w codziennych 
chwilach.



https://www.youtube.com/watch?v=E25t0jJBxWI


wybrane 
kampanie 360˚

Nowa strategia komunikacji pod hasłem 
„Wiele śniadań, jedna śniadaniowa”.

Stworzenie i wdrożenie nowej, 
bardziej emocjonalnej platformy komunikacji.

Śniadaniowa Vidaron

https://www.youtube.com/watch?v=5qFX95m8Bdg&ab_channel=Schulzbrandfriendly
https://www.youtube.com/watch?v=UzW6o2fnBKA&ab_channel=Schulzbrandfriendly 
https://www.youtube.com/watch?v=UzW6o2fnBKA&ab_channel=Schulzbrandfriendly 


stała obsługa:
full-service

platforma
komunikacji

strategia
komunikacji reklama TV digital branding kampania  

360˚ social media

„Pozytywna rewolucja w komunikacji  
i w składzie produktów.
Wawel smakuje coraz lepiej i jeszcze czyni  
dobro. Dobre wiadomości. Dobre składniki”.

– „Media & Marketing Polska”, styczeń 2018
full service

stała obsługa



  Co mieliśmy do zrobienia?
Naszym zadaniem było zbudowanie świadomości  
marki Wolność Wyboru! (w sumie sama słodycz).

  No i co z tym zrobiliśmy?
Dużo i jeszcze więcej.

 Przygotowaliśmy największą (wow!) w historii  
marki Wawel kampanię reklamową.

 Stworzyliśmy strategię komunikacji i koncept kreatywny  
całej kampanii.

 Opracowaliśmy scenariusz i kreację 30-sekundowego spotu 
telewizyjnego.

 Byliśmy autorami serii etiud internetowych pod hasłem  
„Misz Masz – najsłodsza seria w internecie”.

 Zaprojektowaliśmy landing page, key visual, a także liczne  
(i fantastyczne!) kreacje digitalowe oraz materiały trade.

 Zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy kampanię digitalową.

Wolność Wyboru! 
Wybieraj i mieszaj!

Kiedy?
styczeń 2019 – 2020

Przychodzi klient do agencji...
Marka Wawel postanowiła  
wprowadzić zmiany w obecnym  
modelu samoobsługowej sprzedaży  
słodyczy na wagę. 



https://www.youtube.com/watch?v=XOtz1ajVSl0


a to inne kampanie zrealizowane
w ramach stałej obsługi marki Wawel

Nowa platforma kreatywna marki Wawel. Druga edycja społeczno-konsumenckiej akcji 
„Z miłości do radości”, pod nowym hasłem.

Kampania 360˚ze spotem 
telewizyjnym pełnym dobrych wiadomości. 

 Kampania launchingowa 360˚ 
z łobuzerskim brand hero.

Kampania 360˚ (w tym spot telewizyjny 
i szeroko zakrojona kampania digitalowa).

 Kampania 360˚ (w tym spot telewizyjny
i konkurs digitalowy).

„czujesz sie dobrze,
czynisz dobrze” „serce rosnie” Malaga, Kasztanki, 

Tiki Taki zelki jak smok

Mieszanka Krakowska Fresh & Fruity

, .

https://www.wawel.com.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=dkI_f889F_A&ab_channel=Schulzbrandfriendly
https://www.youtube.com/watch?v=r7ol_57c1OA&ab_channel=Schulzbrandfriendly
https://www.youtube.com/watch?v=Lc3BCenX7l4&ab_channel=Schulzbrandfriendly
https://www.youtube.com/watch?v=NnRTqonDhz0&ab_channel=Schulzbrandfriendly
https://www.youtube.com/watch?v=0DAez4UPfFQ&ab_channel=Schulzbrandfriendly


reklama TV

Ibuprom RR
kampania marki

„Historia rozgrywa się w fikcyjnym centrum 
powiadamiania ratunkowego (czyli w miejscu, do 
którego dzwonimy np. pod numer 112). Bohaterami 
są operatorzy numerów ratunkowych, w których 
odpowiedzialnej pracy nie ma miejsca na chwile 
słabości wywołane bólem. Kreację można uznać 
za wyraz uznania dla ich heroicznego, a przecież 
niedocenianego trudu”.

– Jarosław Pawłowski, senior copywriter,  
Schulz brand friendly   Ancymony



  Co mieliśmy do zrobienia?
Ibuprom RR to tabletka charakteryzująca się szybkim czasem 
rozpadu. 

Dostaliśmy zadanie przygotowania koncepcji kreatywnej spotu 
dla Ibupromu RR – marka miała odzyskać utraconą pozycję na 
rynku. Efektem kampanii miał być także switch konsumentów 
z tabletki Ibuprom na Ibuprom RR – nowocześniejszy wariant 
znanego leku (nie walczyliśmy jednak o konsumentów kapsułek 
– oni po prostu nie lubią tabletek).

  No i co z tym zrobiliśmy?
W spocie połączyliśmy eksperta od sytuacji awaryjnych 
(Ibuprom RR) z innym specjalistą od takich sytuacji – 
operatorem numeru alarmowego. Gdy dopadł go ból, po 
prostu „wezwał RR-kę” – Ibuprom RR, który działa szybko 
i z maksymalną dawką leku! Ibuprom odzyskał utraconą pozycję 
na rynku, a sama kampania była na tyle głośna, że trafiła do 
rubryki „Oceniamy reklamy” w „Media & Marketing Polska”. 
W miejscu, w którym zwykle eksperci wyzłośliwiają się na temat 
cudzych reklam, ktoś napisał: „Aż dziwne, że nikt wcześniej nie 
wpadł na takiego bohatera”. Ancymony lubiA, to!

Kiedy?
styczeń 2019

Przychodzi klient do agencji...
Wejście Ketonalu na rynek OTC zmieni-
ło zasady gry – w percepcji konsumenta 
każdy lek przeciwbólowy był teraz słabszy 
od tej legendarnej siły w walce z bólem. 
Coś trzeba było z tym zrobić.

IBUPROM RR



https://www.youtube.com/watch?v=S7-g1nxv9xM


a to inne case’y 
farmaceutyczne

Spot telewizyjny i kampania digitalowa.
(Film zrobiony zdalnie –w trakcie lockdownu!) 

Spot telewizyjny pod hasłem 
„Apap i wracasz na dobre tory”*.

Spot telewizyjny 
o nowoczesnym leku na mokry kaszel.

Niestandardowy spot farmaceutyczny
 w konwencji musicalu.

Sachol Apap Deflegmin Diosminex
2020 2019 2018 2018

https://www.youtube.com/watch?v=E_gKMfZHqzw&ab_channel=Schulzbrandfriendly
https://www.youtube.com/watch?v=780eZiaL_64&ab_channel=Schulzbrandfriendly
https://www.youtube.com/watch?v=RutyU9SxNww&ab_channel=Schulzbrandfriendly
https://www.youtube.com/watch?v=nUkZlcNv_kE&ab_channel=Schulzbrandfriendly


digitalsocial media

„Co można zrobić dla marki, którą kochają wszyscy? 
Obsługa social media love brandu to marzenie chyba 
każdej agencji, ale także ogromna odpowiedzialność  
i wyzwanie”.

– Emilia Czerwiec, creative lead.
stała obsługa

DIGITAL &  
Social media



  Co mieliśmy do zrobienia?
Tylko i aż strategię komunikacji social media. Taką, która jest 
spójna z globalnymi wytycznymi, a jednocześnie skutecznie 
zrealizuje cele polskiego rynku. I jeszcze żeby kreacje były  
po prostu fajne, no i oczywiście angażujące. Da się? No pewnie. 
Zobaczcie sami!

  No i co z tym zrobiliśmy?
Więcej humoru, więcej aktywności, więcej mocy! Głodni 
nowych wrażeń wgryźliśmy się w temat Heinza z wielką ochotą. 
Postanowiliśmy szukać ciekawych okazji do żartów i kreatywnie 
odpowiadać na zaczepki konsumentów, a to wszystko  
w kolorowych i smacznych kreacjach godnych love brandu.

Tak smakuje  
legenda

Kiedy?
kwiecień 2021 – obecnie

Przychodzi klient do agencji...
Polski profil marki Heinz potrzebował  
trochę kreatywnego zamieszania. Klient 
poszukiwał agencji, która poczuje styl  
i humor marki oraz stworzy smaczną  
komunikację. Nie zawsze na serio. 



https://www.facebook.com/HeinzPoland


a to inne marki, 
dla których 
ogarniamy sociale

Melvit WawelPudliszki
od 2020 roku od 2016 rokuod 2021 roku

PKLod 2019 roku

https://www.facebook.com/WawelSlodycze 
https://www.facebook.com/pudliszki
https://www.facebook.com/melvitpl
https://www.facebook.com/PolskieKolejeLinowe 


digitalsocial media

„Jak wtoczyć na rynek nową oponę całoroczną? 
Mieliśmy na to masę turbokreatywnych pomysłów, 
które ujęły klienta. Ale każda podróż zaczyna się od 
pierwszego kroku i na razie ruszyliśmy z działaniami 
SM i kampanią zasięgową. Do mety jednak daleko 
i wierzę, że jeszcze zdążymy odpalić te wszystkie 
niestandardy, influencery:), PR-stunty, aktywacje  
i inne dopalacze nitro”.

– Jarek Pawłowski, creative lead

stała obsługa
DIGITAL &  
Social media



  Co mieliśmy do zrobienia?
Mieliśmy wypracować wizję całorocznej komunikacji dla 
całorocznego produktu. Kiedy harmonogram zamienił się  
w realny kalendarz, zaczęliśmy tę wizję realizować na FB.  
Na sezon wiosennej zmiany opon przygotowaliśmy kampanię 
zasięgową plus narzędzia takie jak LP czy film na YT. Cdn.

  No i co z tym zrobiliśmy?
Naszą trasę wyznaczała wypracowana wcześniej platforma 
„Panuje na polskich drogach”. Na FB wyzwanie polegało  
na tym, by znaleźć kreatywny objazd dla jej ograniczeń  
(np. narzuconych ujęć top view). Aby syty był wilk spójności, 
a i owca różnorodności cała, nakręciliśmy się na formaty wideo. 
Co było o tyle istotne, że mieliśmy w atrakcyjny sposób mówić 
stale o… jednym tylko produkcie. Ale kto smaruje humorem, ten 
jedzie. A w kampanii zasięgowej ruszyliśmy w stronę korzyści 
racjonalnych i punktów widokowych: przykuwających wzrok 
obrazów. Co tu dużo mówić, dowieźliśmy i dowozimy dalej!

Kiedy?
od 2021 r.

Przychodzi klient do agencji...
i wzbudza ekscytację, bo chodzi o jeden 
z polskich love brandów! I to z cieka-
wym wyzwaniem. Latami nam przecież do 
głów tłuczono, że opony zmienia się dwa 
razy w roku. A tu proszę, trzeba wymienić 
bieżnik w mózgach konsumentów, bo oto 
pojawił się świetny model całoroczny. 

Navigator 3 panuje  
na drogach w różnych  
warunkach



https://www.facebook.com/DebicaPolska


reklama TV digital influencer 
marketing 

radioPR

Wigilijna 2020
Kampania

„Stowarzyszenie mali bracia Ubogich specjalizuje 
się we wspieraniu osób starszych i samotnych. 
Organizuje długoterminowy wolontariat, integruje 
środowisko seniorów, a co roku urządza dla nich 
wielką kolację wigilijną. Tu bardzo liczy się wsparcie 
darczyńców – mogą ufundować posiłki, które pojawią 
się na świątecznym stole”.

– Klaudia Wójcik, senior account executive,  
Schulz brand friendly    Ancymony



  Co mieliśmy do zrobienia?
Big ideę kampanii, scenariusz spotu, no i materiały do internetu. 
Zrobiliśmy jednak o wiele więcej. Wszystko po to, by pomóc!  
No i nie wzięliśmy za tę pracę ani złotówki.

  No i co z tym zrobiliśmy?
Tu bardzo liczy się wsparcie darczyńców

 Przygotowaliśmy spot telewizyjny „Moc niewidzialności”. To prosta 
historia, która kontrastuje dziecięcą perspektywę z rzeczywistością 
samotnej kobiety. Czarno-biały obraz tylko wzmacnia przekaz  
o Bożym Narodzeniu, które straciło swój kolor i boleśnie wręcz 
odcina się od reklamowego blichtru kampanii świątecznych. 

 Spot został uznany za jedną z najlepszych reklam świątecznych 
w rankingu „Nowego Marketingu”.  

 Do akcji zaprosiliśmy także znanych i lubianych – Edytę Herbuś, 
Magdalenę Lamparską czy Marcina Dorocińskiego. Później dołączyli 
do nas Mela Koteluk, Patricia Kazadi oraz Rafał Brzozowski.  

 Na Instagramie odbywała się akcja #seniorchallenge, w ramach 
której nasi influencerzy publikowali posty ze swoimi dziadkami – 
wszystko po to, by przypomnieć nam, że seniorzy są tuż obok,  
ale czasem po prostu ich nie widzimy.  

Kiedy?
listopad – grudzień 2020 

Przychodzi klient do agencji...
W okresie przedświątecznej gorączki 
zakupowej stowarzyszenie walczy  
o uwagę darczyńców, promując  
ideę czynienia dobra i międzyludzkiej 
solidarności. Promowanie i walka  
o uwagę to coś, na czym trochę się 
znamy, a więc weszliśmy –  
cali na biało-czerwono.  

Moc niewidzialności



No i co z tego wyszło? 
Cóż – nie do końca możemy ujawniać te informacje, 
ale co nieco zdradzimy. Przekroczyliśmy zakładany cel 
zbiórki – pomimo pandemii i czasów, które nie sprzyjają 
NGO. Co jeszcze? Dotarliśmy z kampanią do nowych 
darczyńców. Pochodziło od nich aż… No właśnie – tego 
akurat nie możemy ujawnić. Między 40% a 60% wpłat 
– tyle powiemy. Ważne (a może najważniejsze) jest to, 
że trafiliśmy do młodych – zbudowaliśmy świadomość 
problemu wśród tych, którzy mogą zmienić najwięcej!

https://www.youtube.com/watch?v=7KEDtKk8W8k&t=4s
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m.cieciak@ancy.pl
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Michał Cieciak
Business 
development
manager


