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Po co powstał nasz
Culture Book?

Po przeczytaniu Culture Booka:

- poznasz wartości, którymi nasze zespoły kierują
się w codziennej pracy;
- zrozumiesz procesy projektowe w Strategiczni.pl;
- przekonasz się, dlaczego warto z nami
współpracować;
- przekonasz się, że jesteśmy zwinnym zespołem,
który dynamicznie się rozwija.
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Założyciele o firmie



W poniższym Culture Booku przedstawiamy pokrótce naszą filozofię prowadzenia firmy. Mamy nadzieję zarazić 
nią wszystkich, z którymi współpracujemy.

Jednym z powodów, dla których założyliśmy firmę, była chęć dowożenia usług na wyższym poziomie. Dla klientów
chcemy być partnerami, a nie kolejną agencją. Dlatego stawiamy na otwartość i szczerość w komunikacji, zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. To filary naszej kultury organizacyjnej. 

Wierzymy, że jest to jedyna właściwa droga budowania relacji i partnerstwa, które będą przekładać się na rozwój
całej organizacji.

To Talenty budują firmę i stanowią o jej sukcesie, dlatego tworzymy zespół, w którym każdy może mieć wpływ 
na to, co się dzieje w organizacji. Nie ma złych pomysłów. Są tylko te niewypowiedziane albo niezrealizowane.

Stawiamy na pomysłowość, inicjatywę i chęć podejmowania wyzwań. Rozwój osobisty każdego z nas oznacza rozwój
dla firmy. Chcemy, aby cele każdego z członków naszego zespołu szły w parze z celami firmy, i dokładamy wszelkich
starań, by tak właśnie było.

Kilka słów od założycieli



Jaką
firmą 

jesteśmy



Dla nas najważniejszy jest digital marketing, i w nim się specjalizujemy.
Pomagamy firmom osiągnąć odpowiednią widoczność marek, produktów i usług,
aby były częściej odnajdywane w wyszukiwarce. 

Nasze specjalizacje to IT (pomagamy w ekspansji na rynki zagraniczne), 
e-commerce (wspieramy sklepy internetowe w osiąganiu wartościowego ruchu
na stronie) i usługi profesjonalne (ułatwiamy przedstawicielom lokalnych branż
odnalezienie ich oferty w Internecie). 

5. agencja SEO w Polsce 
w 2020 r. 

według Clutcha

Agencja należąca do
klastra technologicznego

skupiającego ponad 
100 firm z branży
technologicznej

Współpraca 
z inkubatorem przedsiębiorczości

działającym przy Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wrocławiu

Mamy                         najlepszą strategię
marketingową dla Twojej firmy

prawdopodobnie
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Nasze działania łączymy w jeden proces, w którym 
każdy z nas ma wpływ na kierunek rozwoju projektu

Od początku istnienia Strategiczni.pl naszym celem było zostanie ekspertem w zakresie trzech obszarów: IT, e-commerce oraz
usług specjalistycznych.

Nasi partnerzy biznesowi z branży IT pokazali nam, że zwinność to coś, co jest u nich naturalne i co przynosi im duże korzyści
nie tylko przy współpracy z partnerami, ale i wewnątrz organizacji. To był impuls, który uświadomił nam, że musimy zacząć
transformację w agencję consultingową, dla której zwinność to drugie imię. Wierzyliśmy, że dzięki temu wyróżnimy się na rynku
i sprawimy, że praca w naszej organizacji będzie przyjemnością.

Tak też się stało. Wdrożyliśmy w organizacji funkcję Project Managera, który jednocześnie stał się też Scrum Masterem całej
organizacji. W ciągu roku udało nam się wprowadzić wydarzenia scrumowe, kulturę feedbacku i rozwinięty onboarding.

Nasze zespoły stały się efektywniejsze, a partnerzy otrzymują od nas jeszcze wyższą jakość świadczonych usług. Nasz cel to
pełna transformacja w agencję consultingową. Wierzymy, że z naszymi Talentami uda nam się go osiągnąć już niebawem.



Nasza historia



10

Dawno, dawno temu, kiedy pracowaliśmy jeszcze w innych firmach, pojawiła się myśl, że można lepiej, inaczej, z większą szczerością
i otwartością. Ziarno zostało zasiane i na początku 2017 r. zakiełkowało. Spotkaliśmy się przy pizzy i piwie, na którym padło hasło: ZAŁÓŻMY
WŁASNĄ AGENCJĘ!

Pomysł szybko wprowadziliśmy w czyn i w ciągu kilku miesięcy powstała nazwa, strona i logo.
  

Wiele już za nami i wierzymy, że
jeszcze więcej przed nami

2017

Zaczynamy współpracę
z pierwszymi klientami 
Wynajmujemy pierwsze
biuro dla agencji

2018

Zatrudniamy
pierwszego pracownika
Od ciasta
marchewkowego
rozpoczyna się
ciastowa tradycja 

2019

Rozszerzamy nasze usługi
Przyłączamy się 
do ITCorner

2020

Zaczynamy współpracę 

Zarabiamy pierwszy milion
Rozpoczynamy
transformację w agencję
consultingową
Wprowadzamy Agile

z pierwszym zagranicznym
klientem

2021

Powiększamy nasz zespół
do 20 pracowników
Powstaje Culture Book
Świętujemy pierwszy rok
pracy zwinnej w
Strategiczni.pl



Nasza wizja



Pracujemy zwinnie, by najlepiej spełniać

potrzeby biznesowe naszych partnerów

Od 2020 r. adaptacja do zmiany jest podstawą wszystkiego, co robimy, dzięki
czemu dobrze rozumiemy biznesy naszych partnerów. Transformację w agencję

consultingową zaczęliśmy od zwinności. 
 

W Strategiczni.pl kierujemy się filozofią Agile, z kolei Scrum wyznacza nam drogę
do efektywnej współpracy z naszymi partnerami. Dzięki temu budujemy

długotrwałe relacje, a osiągane wyniki są wspólnym sukcesem.

Anita, Project Manager &
Team Leader



Podstawą wszystkiego, co robimy, jest solidna analiza danych. Jesteśmy przekonani,
że tworząc razem z naszymi partnerami biznesowymi jeden zgrany zespół, budujemy

przyjazne środowisko do realizacji wspólnych celów.

Tworzymy przestrzeń opartą na doświadczeniu, dialogu 
i współpracy.

Ludzie mówią, że mamy życiowe
podejście. Odbieramy to jako

komplement.
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Nasze wartości



Transparentność

1

Współpraca

2

Komunikacja

3

Wnikliwość

4

Doświadczenie

5

Kultura feedbacku

6

Cały proces realizacji projektu jest
przejrzysty. Otrzymujesz stały wgląd

do wytycznych dotyczących współpracy,
harmonogramu planowanych działań 

i raportów z wynikami.

Zależy nam na jasnym określeniu
zasad współpracy oraz poziomu

zaangażowania klienta. Kierujemy
się ideą: Nie pracujemy dla Ciebie

– pracujemy razem 
z Tobą. 

 

W codziennej pracy przykładamy
wagę do jakości komunikacji.

Każdego dnia pracujemy nad nią
indywidualnie i zespołowo,

ponieważ chcemy jak najlepiej
odpowiadać na potrzeby

klientów.

Nie lubimy podejmować decyzji 
 w ciemno. Dlatego działamy na
danych. Dokładnie analizujemy 
i oceniamy sytuację, aby wybrać

najlepsze rozwiązania.

Czerpiemy z różnych doświadczeń
kompetencji naszych Talentów.

Pomaga nam to podejmować decyzje 
w dynamicznie zmieniających się

warunkach biznesowych. 

Budowanie kultury feedbacku
przekłada się na poprawę wyników

i jeszcze mocniej rozwija nasze
Talenty. Wierzymy w naukę opartą

na doświadczeniu. 



Talenty Strategiczni.pl



Rozwój naszych Talentów to wzrost
jakości świadczonych przez nas usług

W celu stałego usprawniania wykonywanej pracy, wypracowaliśmy kulturę
feedbacku. Nasze Talenty mają regularne spotkania z liderami działów i Corem
organizacji. Dwa razy do roku przeprowadzamy również feedback wspólnie 
z naszymi partnerami. Dzięki temu lepiej rozumiemy Twoje potrzeby.
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Natalia Jałowiecka
Social Media Specialist

Mój superpower w pracy to...

...kreatywność i pozytywne nastawienie do każdego projektu, w którym
uczestniczę. Są to cechy, które w Strategiczni.pl wykorzystuję niemal
codziennie. Różnorodne zadania, które czekają na mnie w pracy, a także
samodzielność i odpowiedzialność charakterystyczne dla mojego stanowiska
pozwalają mi wychodzić z inicjatywą i realizować własne pomysły. To z kolei
stanowi idealną okazję do nauki i zawodowego rozwoju.
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Mój superpower w życiu prywatnym...

...zaskakująca szybkość w przyswajaniu tekstów
hiszpańskich piosenek i dogadywanie się w wielu
obcych językach, nawet jeżeli rzeczywiste umiejętności
pozostawiają nieco do życzenia.



Karolina Lipińska
Content Specialist IT

Mój superpower w pracy to...

...terminowość i szybkość pisania jakościowych treści. Ponieważ 
w Strategiczni.pl pracujemy w metodyce Scrum, wiem, jak ważna jest szybka
adaptacja do zmian i sprawna organizacja dnia pracy. Z tego powodu do
swoich obowiązków podchodzę z maksymalnym skupieniem,
zaangażowaniem i dużym optymizmem, który pozwala mi efektywnie
realizować kolejne projekty, nie bojąc się nowych, copywriterskich wyzwań.
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Mój superpower w życiu prywatnym to...

…otwartość i chęć samodoskonalenia, które nie pozwalają mi stać
w miejscu. Dzięki temu wciąż próbuję nowych rzeczy, a jedną z nich
jest praca w branży, której jeszcze jakiś czas temu nie brałam pod
uwagę. Wewnętrzny upór i determinacja sprawiły jednak, że wybór ten
okazał się jak najbardziej słuszny. Rzeczą niezmienną jest u mnie
niesłabnące zamiłowanie do dobrych książek, które impulsywnie
pochłaniam kiedy i gdzie się da.



Anna Jarocka
Junior Project Manager

Mój superpower w pracy to...

…empatia i zorganizowanie. W byciu Project Managerem zrozumienie potrzeb
i motywacji zespołu jest kluczowe do efektywnej współpracy. Dlatego dbam o to,
aby każda osoba w dziale czuła się wysłuchana oraz zawsze pomagam
w rozwiązywaniu problematycznych sytuacji. Z kolei bez dobrze zorganizowanej
pracy własnej oraz zespołu wykonywanie zadań byłoby znacznie trudniejsze
i chaotyczne. Dzięki prowadzonym przeze mnie spotkaniom scrumowym znamy
cel naszej pracy i budujemy w sobie odpowiedzialność za powierzone zadania.
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Mój superpower w życiu prywatnym...

…organizacja. Uwielbiam planować, szczególnie mniejsze i większe
podróże, ponieważ lubię aktywnie odpoczywać i zwiedzać nowe miejsca.
W żadnym razie nie jest to jednak organizacja każdej minuty. Cenię sobie
też spontaniczność i uważam, że z takich przypadkowych sytuacji powstają
najciekawsze przygody. Jednak planowanie i dowiadywanie się jak najwięcej
o najważniejszych punktach, które chcę zobaczyć w danej lokalizacji,
sprawiają mi ogromną przyjemność.



Paweł Pilarski
Junior SEO Specialist

Mój superpower w pracy to...

...przede wszystkim przykładanie wagi do szczegółów. Podczas
pozycjonowania każdy element może mieć znaczenie i wpływać na wyniki
klienta w wyszukiwarce, dlatego zawsze zwracam uwagę na każdy element
strony, nad którą pracuję. Niezwykle istotna w pracy jest dla mnie też
komunikacja z klientem. Prowadzenie jej na najwyższym poziomie pozwala
mi personalizować działania pod potrzeby biznesowe klienta i tym samym
tworzyć najlepsze strategie dla rozwoju jego biznesu.
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Mój superpower w życiu prywatnym...

...podobnie jak w pracy – dbałość o szczegóły. Moim hobby jest
modelarstwo, w którym (podobnie jak w SEO) liczy się każdy
drobiazg. Najmniejszy błąd może zaważyć na końcowym efekcie.



Marzena Zagata
PPC Specialist

Mój superpower w pracy to...

...bycie na czasie z obecnymi trendami w zakresie e-marketingu. Ta cecha jest
niezbędna przy tworzeniu różnych typów kampanii reklamowych na
platformach Google Ads i Facebook Ads. Każdy klient jest inny – co uruchamia
we mnie kreatywność, która jest niezbędna przy planowaniu strategii
marketingowych dla różnych branż. Dogłębna analiza efektywności
m.in za pomocą narzędzi Google Analytics i Google Tag Manager pozwala
mi zdobyć doświadczenie w bardziej technicznych aspektach reklamy
i dodatkowo uzbraja mnie w umiejętność analitycznego myślenia.
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Mój superpower w życiu prywatnym...

...wytrwałość, której nauczył mnie sport w trakcie wielu lat
nieustannych treningów. Jeśli obiorę sobie cel, to zrobię
wszystko, by go zrealizować. Dodatkowo mój superpower to
kręcenie wyjątkowych filmów oraz uwiecznianie na fotografii
pięknych chwil z moich licznych podróży.



Kateryna Sherstiuk
Junior SEO Specialist

Mój superpower w pracy to...

...terminowość realizacji zadań. Z racji tego, że praca w SEO jest dość
dynamiczna, zawsze staram się organizować swój czas tak, aby dostarczyć
obiecywane zadania w terminie, zachowując przy tym odpowiedni poziom
jakości jego wykonanania.
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Mój superpower w życiu prywatnym...

...racjonalne podejście do sytuacji. Przed podjęciem finalnej
decyzji zawsze staram się uwzględniać wszystkie za i przeciw.
Takie podejście nieraz pomogło mi w życiu zawodowym
i prywatnym.



W naszej firmie stawiamy na rozwój
indywidualny i zespołowy



Narzędzia
w naszej pracy





Dzielimy się wiedzą 
i doświadczeniem



Śledzimy, co dzieje się w digital marketingu
i jesteśmy jego częścią
Zdobytej wiedzy nie zachowujemy wyłącznie dla siebie. Nasi specjaliści są aktywni 
w branży i chętnie dzielą się doświadczeniem i opiniami. 

Anita
SEO Project Manager & Team Leader

wśród 100 kobiet w Polsce o swojej 
pracy w SEO

Dawid
CEO 

w podcaście z Michałem Karbowiakiem 
o nowej cyfrowej rzeczywistości dla firm

PRZECZYTAJ POSŁUCHAJ

https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/649/top-100-kobiet-w-polskiej-branzy-seo
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,36743,27261497,mamy-recepte-na-udany-rozwoj-biznesu-podcast-gazety-wyborczej.html


Jesteśmy i wspieramy



Dołączyliśmy do akcji Tech To The Rescue.
Jej cel to bezpłatna pomoc organizacjom
pozarządowym we wdrażaniu nowych
technologii. 

Inicjatywa Tech To
The Rescue 
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wesprzeć Fundację „Potrafię Pomóc”, która działa
na rzecz dzieci niepełnosprawnych z wadami
rozwojowymi (w ramach akcji Gazety Wyborczej
„Choinka Dobroczyńców");
kupić pralko-suszarkę dla podopiecznych Domu
Dziecka w Obornikach Śląskich;
skompletować paczkę z najpotrzebniejszymi
przedmiotami dla jeży pozostających pod opieką
wrocławskiej Fundacji Ekostraż (w ramach akcji
Świąteczna Paka dla Ekozwierzaka 2021). 

Dzięki zeszłorocznej decyzji, aby środki przeznaczane 
do tej pory na prezenty świąteczne dla naszych partnerów
i klientów trafiły na wybrane przez nas cele charytatywne,
udało nam się: 

Wychodzimy poza
schematy
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Od kilku lat biegamy i pomagamy. Bieg firmowy
to wyzwanie, które daje nam wiele satysfakcji.
Sprawdzamy się jako drużyna i jednocześnie
wspieramy dzieci z niepełnosprawnościami.  

Więcej o wydarzeniu biegfirmowy.pl

... jesteśmy drużyną

34

https://biegfirmowy.pl/


Poznaj nas



Tworzymy organizację, w której każdy czuje się mile widziany.
Pielęgnujemy pracę zespołową i stawiamy na realizację
wspólnych celów. A to dlatego, że w Strategiczni.pl
chcemy, by praca była dla nas inspirująca i pełna wyzwań. 

Strategiczny zespół

40



Dajemy się poznać naszym
internetowym odbiorcom 

Pasje, zainteresowania i kulisy pracy w Strategiczni.pl przedstawiamy
cyklicznie na Instagram Takeover. W publikowanych postach
poszczególne działy naszej firmy przejmują media
społecznościowe i zapraszają obserwujących za kulisy dnia pracy 
w agencji.

Sprawdź zapisane relacje na
naszym Instagramie!

https://www.instagram.com/strategiczni.pl/


Gotowy do rozpoczęcia
współpracy? 
 Porozmawiajmy!

kontakt@strategiczni.pl

+48 570 081 757

Zajrzyj też na nasze social media!

CEO, Dawid Kasprzyk

https://www.facebook.com/agencjaseosemstrategiczni/
https://www.linkedin.com/company/strategiczni.pl/
https://twitter.com/strategiczni
https://www.instagram.com/strategiczni.pl/
mailto:kontakt@strategiczni.pl
tel:+48570081757

