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KILKA SŁÓW O NAS

Jako podmiot gospodarczy funkcjonujemy od 2007 roku, początkowo pod nazwą
kolektyw kreatywny Red Emu. Zrealizowaliśmy kilkaset projektów reklamowych; od pojedynczych zleceń copywriterskich i graficznych, po kompleksowe projekty kampanii reklamowych i wizerunków marek. Pracujemy zarówno dla dużych, średnich jak i małych firm.
Celem naszej agencji jest realizowanie ponadprzeciętnie dobrych projektów brandingowych, contentowych i reklamowych, przy zachowaniu uczciwych kosztów. Wiemy, że
to się udaje. Widząc jak klienci komentują naszą reklamę, odwiedzają napisaną przez
nas stronę WWW, lub sięgają po stojący na sklepowej półce produkt, którego wizerunek
stworzyliśmy, wiemy jedno: fajnie jest zrobić dobrą robotę.

1 /// Kilka słów o nas (Strony 2-3)
2 /// Oferta: Naming (Strony 4-5)
04 Naming. Założenia, zakres usługi
3 /// Naming: etapy kreowania nazw (Strony 6-7)
06 Naming. O 16 punktów od stworzenia idealnej nazwy
4 /// Naming: przykładowa strona prezentacji (Strony 8-9)
07 Przykład strony z prezentacji omawiającej propozycje nazw
5 /// Oferta, koszty (Strony 10-11)
10 Koszt zlecenia uzależniony jest w od czasu poświęconego na
jego realizację oraz zakładanej dostępności domen

Branding jest jak origami; zaczyna się od pustej
kartki, kończy na namacalnym produkcie. Reklama
z kolei jest jak puzzle: najpierw tworzymy markę,
a później, kawałek po kawałku, budujemy jej
wizerunek. W obu wpadkach, oprócz intensywnej
pracy, daje to również ogromną satysfakcję.

6 /// Osoba dedykowana do realizacji projektu (Strony 12-13)
13 Tomasz Banasik. Copywriter
7 /// Kontakt (Strona 14)

Branding to nasza największa pasja. Jednak klientom oferujemy też wszechstronne wsparcie ATL, BTL,
interactive oraz social media. Chętnie traktujemy projetky reklamowe lub wizerunkowe jako część brandingu, kompleksowo wprowadzając
nową markę na rynek; lecz reklamy i inne projekty wizerunkowe realizujemy również dla już istniejących brandów.
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NAMING – TWORZENIE CHWYTLIWYCH NAZW
FIRM, USŁUG, PRODUKTÓW I IN.
Brief

Naming – tworzenie chwytliwych nazw firm, usług i
produktów. Również z wolnymi domenami .pl, .com.
Dostępność wszystkich
proponowanych nazw jest

Jeżeli w briefie na nazwę

Podstawowe założenia procesu
kreowania nazw

wstępnie sprawdzana w

na linearna (np. nazwa nipo,
domena nipo.pl), wówczas
wycena zależy również od
oczekiwań wobec typu wo-

bazach online Urzędu Pa-

lnych

tentowego Rzeczpospolitej
Polskiej.

warunkiem jest wolna dome-

stawka

domen.

Najniższa

obejmuje

wówc-

zas projekty, w których prezentowane są nazwy firm
z dowolnymi domenami z grupy: .pl, .com.pl, .eu, .net,

Weryfikacja
Dostępność wszystkich proponowanych nazw marek,
produktów, firm i usług jest wstępnie sprawdzana w bazach online Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. Propozycje nazw opatrzone są komentarzem autorskim oraz (w zależności od typu projektu) informacją
o możliwych do zarejestrowania domenach.

.com. Gdy zakres domen, które możemy proponować
jest ograniczany, trudność realizacji projektu rośnie; w
efekcie rośnie też jego wycena. Bazowy cennik publikujemy poniżej. W wyjątkowych sytuacjach podane kwoty
mogą ulec zmianie.
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16 PUNKTÓW TWORZENIA IDEALNEJ NAZWY

NAMING - ETAPY
ETAPY NAMINGU
W SKRÓCIE
ANALIZA
1. BRIEF
2. ANALIZA BRANŻY
KREACJA
3. KREACJA NAZW
4. SELEKCJA WYKREOWANYCH NAZW
5. WERYFIKACJA WOLNYCH DOMEN
6. WERYFIKACJA W BAZACH ONLINE
UPRP
7. WERYFIKACJA W GOOGLE
8. WERYFIKACJA W JĘZYKACH OBCYCH
PREZENTACJA
9. PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI
10. OCENA I WERYFIKACJA PROPOZYCJI
11. WYTYCZNE DO KOLEJNYCH SERII
PROPOZYCJI
12. WERYFIKACJA W BAZACH ONLINE
UPRP
13. OPCJONALNA ANALIZA SWOT
PRAWA
14. WYCENA PRZEKAZANIA PRAW
15. OPCJONALNA, FINALNA WERYFIKACJA PATENTOWA
16. EWENTUALNE POPRAWKI
17. UMOWA, FAKTURA I PRZEKAZANIE
PRAW

Naming jest wieloetapowym procesem, w którym kreowanie nazw to tylko jeden z elementów.
Sam pomysł to dopiero początek – powinien on
być poparty jeszcze solidną analizą językową oraz
weryfikacją prawną.

C
9

PREZENTACJA
Przygotowujemy prezentację w której osobno omawiamy
każdą propozycję nazwy podkreślając jej pochodzenie, wartość
merytoryczną, silne strony i ewentualne zagrożenia. Jeśli w bazach UPRP pojawiła się nazwa, która jest zbliżona, ale niekoniecznie wyklucza możliwość rejestracji naszej – również takie informacje pojawiają się w prezentacji.
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koncepcji wybranej nazwy, albo, jeśli żadna propozycja nie została
zaakceptowana; przygotowujemy kolejną serię propozycji nazw.

ANALIZA
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Jeśli klient prosi nas o przygotowanie kolejnej serii nazw, przed rozpoczęciem dalszych prac prosimy o nakierowanie nas w
jaki sposób szukać kolejnych propozycji nazw. Zwykle wystarczą

Analizujemy przesłany brief, albo zbieramy informacje na temat

odpowiedzi na trzy pytania: Która z przedstawionych propozy-

oczekiwań wobec nazwy; jej klimatu, języka, skojarzeń, wolnych

cji była najlepsza? Która była najgorsza? Jaki kierunek dalszych

domen, grupy docelowej itp.

poszukiwań byłby wskazany?

Prace rozpoczynamy od weryfikacji słownictwa branży lub
specjalizacji, w której kontekście ma być osadzona nazwa.

KREACJA
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D

Kreujemy nazwy, aż powstanie kilkadziesiąt satysfakcjonujących
nas propozycji.
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Selekcjonujemy te propozycje, aby klientowi przedstawić 5-7
najlepszych.
Jeśli wymagana jest wolna domena bezpośrednia (np. NIPO –
Każdą

z

propozycji,

które

planujemy

Na życzenie przygotowujemy analizę SWOT dwóch finalnie
branych pod uwagę nazw.

PRAWA
Im wcześniej nazwa zostanie zaakceptowana, tym niższe koszty przekazania praw. Jednocześnie gwarantujemy minimum 5
serii propozycji nazw (cennik).
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NIPO.pl), sprawdzamy jej dostępność.

Po zaakceptowaniu nazwy, rekomendujemy jej dokładniejszą
weryfikację patentową przez współpracującego z naszą agencją
namingową prawnika, specjalistę od prawa patentowego. Jest to

zaprezentować,

usługa dodatkowa, dlatego polecamy jej realizacje dopiero na tym

wstępnie weryfikujemy w bazach online UPRP. Daje to 95%

etapie prac; w innym wypadku bardzo wyraźnie podnosiłaby ko-

prawdopodobieństwo, że prezentowana nazwa nie jest zareje-

szty namingu.

strowana.

7

Po odebraniu przez klienta prezentacji, przekazujemy prawa do

Proponowane nazwy weryfikujemy również w Google – 20 pier-
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wszych rezultatów.

my o wskazanie 2, maksymalnie 3 języków)

(może zaistnieć taka sytuacja, jeśli np. ktoś równolegle zarejestruje podobną nazwę), wracamy do poszukiwań lub przekazu-

Jeśli nazwy są wolne, sprawdzamy czy nie posiadają negatywnego znaczenia w innych, kluczowych dla klienta językach (prosi-

Jeśli zdarzyłoby się, że wybrana nazwa nie jest już dostępna

jemy prawa do innej nazwy, która pojawiła się w propozycjach.

16

Podpisujemy umowę, przekazujemy prawa do wybranej nazwy i
wystawiamy fakturę VAT.

Naming /// przykładowa strona prezentacji /// 8-9
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NAMING – OFERTA

CENY NAMINGU ZACZYNAJĄ SIĘ OD 2000 ZŁ+VAT
ZA ZAAKCEPTOWANĄ NAZWĘ (PODANE KWOTY
ZAWIERAJĄ PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH).
Finalny koszt
zlecenia
uzależniony
jest w od czasu
poświęconego
na jego realizację
– stąd wycena
projektu zależna
jest od etapu, na
którym zostanie
on zaakceptowany.

W przypadku każdego z powyższych projektów namingowych
gwarantowane jest minimum 5 serii propozycji; każda seria zawierająca
minimum 5 propozycji nazw. Czas realizacji jednej serii propozycji nazw
to ok 3-4 dni roboczych. Propozycje nazw przedstawiane są na życzenie albo
w formie prezentacji .pdf, albo z krótkim omówieniem w formie pliku .doc.

Nazwa bez wolnej domeny:
Akceptacja po 1 serii – 2000 zł + VAT
Akceptacja po 2 serii – 2300 zł + VAT
Akceptacja po 3 serii – 2600 zł + VAT
każda kolejna seria propozycji nazw: 300 zł+VAT
brak akceptacji (rozliczenie wykonanej pracy bez przekazania
praw do nazwy): 800 zł+VAT

Nazwa z wolną domeną .pl, .eu, .com.pl, .com
lub .net (gdy wolna jest losowa z wymienionych domen):
Akceptacja po 1 serii – 2500 zł + VAT
Akceptacja po 2 serii – 2800 zł + VAT
Akceptacja po 3 serii – 3100 zł + VAT
każda kolejna seria propozycji nazw: 300 zł+VAT
brak akceptacji (rozliczenie wykonanej pracy bez przekazania
praw do nazwy): 1000 zł+VAT

Nazwa z wolną domeną .pl, .eu, .com
(gdy wolna jest losowa z wymienionych domen):
Akceptacja po 1 serii – 2800 zł + VAT
Akceptacja po 2 serii – 3200 zł + VAT
Akceptacja po 3 serii – 3600 zł + VAT
każda kolejna seria propozycji nazw: 400 zł+VAT
brak akceptacji (rozliczenie wykonanej pracy bez przekazania
praw do nazwy): 1200 zł+VAT

Nazwa z wolną domeną .pl

(gdy przedstawiamy

nazwy wyłącznie z wolnymi domenami .pl):
Akceptacja po 1 serii – 3000 zł + VAT
Akceptacja po 2 serii – 3500 zł + VAT
Akceptacja po 3 serii – 4000 zł + VAT
każda kolejna seria propozycji nazw: 500 zł+VAT
brak akceptacji (rozliczenie wykonanej pracy bez przekazania
praw do nazwy): 1500 zł + VAT

Nazwa z wolną domeną .com (gdy przedstawiamy
nazwy wyłącznie z wolnymi domenami .com):
Akceptacja po 1 serii – 5000 zł + VAT
Akceptacja po 2 serii – 6000 zł + VAT
Akceptacja po 3 serii – 7000 zł + VAT
każda kolejna seria propozycji: 1000 zł+VAT
brak akceptacji (rozliczenie wykonanej pracy bez przekazania
praw do nazwy): 2000 zł+VAT

2000

3500

5000

NAJNIŻSZA KWOTA:

PRZYKŁAD: NAZWA Z WOLNĄ

PRZYKŁAD: NAZWA

NAZWA BEZ WOLNEJ

DOMENĄ .PL (NP: “NIPO”,

Z WOLNĄ DOMENĄ .COM.

DOMENY, ZAAKCEPTOWANA

DOMENA: “NIPO.PL”). AKCEPT

AKCEPTACJA PO 1 SERII

PO 1 SERII PROPOZYCJI

PO 2 SERII PROPOZYCJI

PROPOZYCJI

Osoba dedykowana do realizacji namingu /// 12-13

TOMASZ BANASIK

Zawsze na dobrym kursie
Z nami każdy projekt bezpiecznie
(i na czas) trafia do celu.

Magister polonistyki z dziennikarstwem (Akademia Świętokrzyska)
Od 11 lat w mediach, od 8 lat w reklamie. m.in.; Agora S.A., Concept
Interactive, Rapp Collins Polska (Grupa DDB Warszawa). Copywriter,
creative group head. Wydawca stron głównych portali gazeta.pl, msn.
pl. Szef kreacji Concept Publishing Polska; przygotował m.in. koncepcje i architektury treści serwisów WWW.
Laureat 10 nagród i nominacji wydawniczych i reklamowych.
Realizował projekty m.in. dla:
Grupa PZU, Renault Trucks, Lotos, Lipton, Saga, TP SA, Nestle, Xelion,
Credit Swisse, Żywiec, Big Star, Iveco, B&B Hotels, UPC, Genfer Homes,
Multikino, Cisowianka, Palmapol, Polsat, Vichy.

NIPO.PL
branding & more
agencja brandingowa
NIPO.PL
Trudna sztuka tworzenia
silnych marek. Branding,
rebranding, speed branding,
reklama i inne operacje
na otwartym sercu firm,
usług i produktów.
Brand new world!
502 259 969
www.nipo.pl
info@nipo.pl

