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Każda firma ma swoją historię do opowiedzenia. 
My wiemy jak ją zaprojektować.
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Projektując dla ostatecznego odbiorcy, tworzymy nowe wartości dla 
biznesu. Najpierw jednak musimy poznać i zrozumieć charakter firmy, 
z którą współpracujemy. Zawsze stawiamy na innowacje, ponieważ 
wierzymy w wyjątkowość każdego projektu.

Specjalizujemy się w projektowaniu identyfikacji wizualnych, 
wzornictwa przemysłowego, oraz usług. Pracujemy w metodyce 
design thinking kładąc silny nacisk na wymianę wiedzy z klientem. 
Dzięki zaangażowaniu obu stron jesteśmy w stanie tworzyć mądre i 
innowacyjne projekty, które pokochają ostateczni odbiorcy.
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Nazwa „PLEO”

Wierzymy, że sukces projektu zależy 
całkowicie od jego szczerości. Dlatego 
tak ważne są osoby i historia, która 
za nim stoi. W procesie projektowym 
historia staje się marką i to ona wyznacza 
kierunek oraz charakter naszej pracy.

Nazwa, którą wybraliśmy dla naszej 
grupy, pochodzi od wynalazku polskiego 
inżyniera Kazimierza Prószyńskiego.  
W 1894 roku skonstruował on pleograf, 
czyli pierwsze urządzenie do nagrywania 
i odtwarzania filmów. Podobnie jak 
ten wynalazek, my też ”nagrywamy” 
i “odtwarzamy” historie naszych klientów.

Nazwa “PLEO” to wyraz naszego 
szacunku i fascynacji dla tworzenia 
historii w każdym projekcie. Polska 
geneza wynalazku jest dla nas 
również ważna, ponieważ w swoich 
działaniach chcemy podkreślać 
krakowskie pochodzenie PLEO.
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Projektowaliśmy dla:
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Studio projektowe działające w 
obszarze brandingu i wzornictwa 
przemysłowego.
www.pleodesign.com

Firma szkoleniowa, przekazująca 
praktyczną wiedzę i doświadczenie 
projektantów z grupy PLEO.
www.pleomethod.com

Zespół zajmujący się projektowa-
niem i produkcją materiałów POS.
www.pleoexpo.com

Agencja interaktywna projektują-
ca strony internetowe, aplikacje 
webowe i mobilne, oraz świadcząca 
usługi marketingowe.
www.pleodigital.com

Sklep internetowy, oferujący ma-
teriały wspierające projektowanie 
oraz książki z branży kreatywnej
www.pleoshop.com

Projektanci z grupy PLEO, działają-
cy na rzecz społecznych innowacji.
www.pleoimpact.com

Rodzina firm, których pasją i celem 
działania jest projektowanie.

Składa się z 6 oddzielnych podmiotów: 
PLEO design, digital, expo, method, 
impact, shop. Grupa powstała, aby 
świadczyć kompleksowe usługi 
projektowe dla swoich klientów, 
w oparciu o wspólne wartości i cele.

Dzięki specjalizacji poszczególnych 
podmiotów, a zarazem wymianie 
wiedzy i doświadczenia, realizujemy 
projekty o dowolnym zakresie oferując 
kompetencje najwyższej jakości.

www.pleogroup.com
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02/ Usługi
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Strategia
marki

Tworzenie strategii marki to odkrywanie i 
upraszczanie tego kim są nasi klienci i jakie 
mają wartości. Społeczność, która tworzy się 
wokół danej firmy, wybiera jej usługi nie tyl-
ko na poziomie logicznym i funkcjonalnym, 
ale przede wszystkim emocjonalnym. Opra-
cowana przez nas strategia nadaje kierunek 
działania i staje się podstawą wszystkich 
rozwiązań prezentujących markę klienta.

robimy badania użytkowników 
przeprowadzamy audyt marki
pomagamy przygotować architekturę 
marki
tworzymy nazwy
projektując korzystamy z narzędzia koło 
archetypów
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Identyfikacja
wizualna

Komunikat marki widać od razu w przekazie 
wizualnym. Dlatego tak ważne jest zbudo-
wanie spójnej i dopracowanej identyfikacji 
graficznej klienta. Projektujemy logo, oraz 
cały klucz wizualny w oparciu o założenia 
opracowane w strategii marki.

projektujemy logo, a do niego księgę zna-
ku, która pokazuje sposób jego użycia
tworzymy klucz wizualny, gdzie za pomo-
cą materiałów akcydensowych pokazuje-
my graficzny charakter marki 
starannie dobieramy kolor, typografię 
oraz rodzaj i sposób użycia środków dru-
karskich (rodzaj papieru, uszlachetnienia, 
etc.)
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Materiały
reklamowe

Dobrze przygotowany klucz wizualny daje 
nam zestaw zasad graficznych do tworzenia 
materiałów reklamowych. Doradzamy jakie 
materiały najlepiej pasują do marki oraz 
wspólnie wybieramy drukarnię i sposób 
wdrożenia

przygotowujemy składy katalogów i biu-
letynów o dużych objętościach
opracowujemy ulotki oraz broszury rekla-
mowe prezentujące usługi klienta
projektujemy i wybieramy gadżety rekla-
mowe, dostosowane do charakteru i ko-
munikatu marki
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Sesja
zdjęciowa

Fotografie i filmy są naturalnym rozwinię-
ciem rozwiązań graficznych. Nasz zespół 
przygotuje całą sesję fotograficzną, dobierze 
modeli, opracuje scenografię i wymyśli kon-
cept. Zdjęcia opracowujemy zawsze w na-
wiązaniu do strategicznych założeń marki.

przygotowujemy koncept na sesję zdjęcio-
wą uwzględniając założenia marki
wybieramy modeli oraz projektujemy sce-
nografię
wykonujemy zdjęcia, które następnie re-
tuszujemy
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Projektowanie
opakowań

Projektujemy opakowania zawsze zgodnie 
z kluczem wizualnym marki. Tworzymy od 
podstaw wykrojniki, prototypujemy i testuje-
my każdy pomysł. Następnie we współpracy 
z drukarnią dopracowujemy opakowanie. 
Pomagamy wybrać wykonawcę i sposób 
wdrożenia.

projektujemy autorskie wykrojniki, które 
następnie testujemy
tworzymy oprawę graficzną opakowania
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Wzornictwo
przemysłowe

Projektujemy produkty w oparciu o metody-
kę design thinking. Badamy potrzeby użyt-
kowników oraz trendy panujące na rynku. 
Następnie szkicujemy produkt i przenosimy 
efekt do programów 3d. Zaakceptowany 
projekt konsultujemy z inżynierem, aby przy-
gotować go odpowiednio pod wdrożenie.

rysujemy szkice oraz model graficzny 
produktu w programach 3D (Rhino, So-
lidWorks)
opracowujemy prototypy
testujemy rozwiązania na użytkownikach
sprawujemy nadzór nad wdrożeniem
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Service
design

Service design to tworzenie nowych i opty-
malizacja istniejących usług we wszystkich 
wymiarach: modelu biznesowego, komuni-
kacji, procesów biznesowych, procesów in-
terakcji klienta z firmą, designu poszczegól-
nych punktów styku firmy z klientem.

w oparciu o metodykę Design Thinking 
projektujemy i usprawniamy już istniejące 
uslugi
korzystamy z narzędzi persona, mapa em-
patii, i badań, aby zrozumieć odbiorcę
tworzymy ścieżki użytkownika, aby zna-
leźć miejsca w usludze do uspraweniania
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03/ Metodyka
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Metodyka
Na podstawie dobrych praktyk 
stosowanych na całym świecie, 
oraz na bazie własnego do-
świadczenia dopracowaliśmy 
autorską metodykę pracy. Jest 
to połączenie podejścia Design 
Thinking oraz Brand Thinking

BRAND THINKING 

Sposób projektowania marki wykorzystujący 
narzędzia biznesowe oraz kreatywne. Dzięki 
takiemu podejściu z jednej strony tworzy-
my brandy odpowiadające na potrzeby i 
pragnienia użytkowników, a z drugiej nie 
zapominamy o już istniejących cechach cha-
rakterystycznych firmy. Wspólnie z klientem 
tworzymy jego opowieść

DESIGN THINKING

Metodyka design thinking pozwala 
odkryć prawdziwe potrzeby użyt-
kowników oraz odpowiednio wyko-
rzystać wiedzę zarówno klienta jak 
i członków zespołu PLEO. Dzięki niej 
jesteśmy w stanie  stworzyć inno-
wacyjny produkt, który rozwiązuje 
realne problemy.  
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04 / Doświadczenie
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Polska Misja Medyczna
Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna jest 
humanitarną, pozarządową, organizacją 
non-profit, poświęconą ratowaniu życia i 
łagodzeniu cierpienia poprzez opiekę zdro-
wotną, pomoc humanitarną  i rozwojową. Dla 
tej organizacji przygotowaliśmy cały klucz 
wizualny, nowe logo oraz zaprojektowaliśmy 
szereg materiałów drukowanych.

klient: Polska Misja Medyczna
realizacja: luty 2019 – obecnie
www.pmm.org.pl

materiały
reklamowe

identyfikacja
wizualna

strategia
marki

zakres:
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Archee
Archee to brand hero marki ARC Consulting, 
który reprezentuje usługę zwaną RPA (Ro-
botic Process Automation). Opracowaliśmy 
nazwę, klucz wizualny, logo oraz szereg ilu-
stracji i materiałów drukowanych dla tego 
nowego produktu. 
 

klient: Arc Consulting
realizacja: 2019 – obecnie
www.archee.pl

materiały
reklamowe

identyfikacja
wizualna

strategia
marki

zakres:
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Apius
Apius oferuje swoje rozwiązania w obszarze 
systemów bezpieczeństwa IT i nowoczesnych 
rozwiązań komunikacji IP. Z firmą Apius 
współpracujemy od 2 lat projektując klucz wi-
zualny, stronę internetową i kolejne materia-
ły reklamowe. Mieliśmy również przyjemność 
tworzyć klucz wizualny wydarzenia organizo-
wanego przez markę -  APIUS FORUM

klient: Apius technologies
realizacja: 2016 – obecnie
www.apius.pl

materiały
reklamowe

identyfikacja
wizualna

strategia
marki

zakres:
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Sonitum
Firma oferuje usług z zakresu, wsparcia 
merytorycznego, projektu, kompleksowego 
wykonania oraz serwisu pogwarancyjny. Spe-
cjalizuje się w realizowaniu dedykowanych 
systemów audiowizualnych. Dla Sonitum 
przygotowaliśmy nowy klucz wizualny wraz z 
nowym logo..

klient: Sonitum
realizacja: styczeń 2018 – grudzień 2018
www.sonitum.eu

identyfikacja
wizualna

strategia
marki

zakres:
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String
String to producent urządzeń medycznych. 
W jego asortymencie znajdują się głównie 
urządzenia diagnostyczne typu aparat EKG, 
holter, bieżnia medyczna, itp. 
Dla marki przygotowaliśmy strategię, logo, 
klucz wizualny, opakowania oraz wzornic-
two przemysłowe produktów. Opracowali-
śmy również nazwę. Brand miał swój start 
w kwietniu 2019 roku.

klient: String
realizacja: styczeń 2018 – luty 2020
www.string.com.pl

projektowanie
opakowań

projektowanie
produktu

materiały
reklamowe

identyfikacja
wizualna

strategia
marki

zakres:
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Alterity
Misją Alterity jest wyposażanie każdej fir-
my, niezależnie od jej wielkości w narzędzia 
i oprogramowanie potrzebne do osiągnięcia 
sukcesu. Marka miała kojarzyć się z odmien-
nością, ale cały czas nie odchodząc za daleko 
w rozwiązaniach graficznych od świata biz-
nesu. Projektując klucz wizualny zdecydowa-
liśmy się użyć mocnego, charakterystycznego 
koloru oraz całość budować na bazie „od-
miennego” skosu.

klient: Alterity
realizacja: maj–czerwiec 2018
www.alterity.pl materiały

reklamowe
identyfikacja

wizualna
strategia

marki

zakres:
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Kangur 
Electronics
KANGUR ELECTRONICS to firma technolo-
giczna produkująca drukarki przemysłowe do 
znakowania bezdotykowego. Dla firmy zapro-
jektowaliśmy nowe logo oraz klucz wizualny 
zaprezentowany na podstawowych materia-
łach akcydensowych. 

klient: Kangur Electronics
realizacja:  listopad–grudzień 2017
www.kangurelectronics.pl

materiały
reklamowe

identyfikacja
wizualna

strategia
marki

zakres:
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HS medical
Dla HS Medical, firmy dystrybuującej defi-
brylatory AED, przygotowaliśmy całkowicie 
nowy wizerunek. Pracę rozpoczęliśmy od 
dokładnej analizy konkurencji i określenia 
strategii marki. Wyznacznikiem wszystkich 
pomysłów wizualnych było główne założe-
nie: “Sprawiamy, że ludzie mogą tutaj czuć się 
bezpiecznie”, a więc inspiracja samym “miej-
scem”.

klient: HS medical
realizacja:  czerwiec–wrzesień 2016
www.hsmedical.pl projektowanie

opakowań
materiały

reklamowe
identyfikacja

wizualna
strategia

marki

zakres:
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Zaffiro
Zaffiro to submarka firmy Womar, która na 
rynku artykułów dla dzieci i niemowląt działa 
od 1989 roku. Produkty marki są eksportowa-
ne do ponad 40 krajów na całym świecie. 
Markę Zaffiro projektowaliśmy od podstaw. 
Przygotowaliśmy strategię oraz całą identyfi-
kację wizualną. Współorganizowaliśmy sesję 
zdjęciową z firmą Inphoto. Dla produktów 
Zaffiro zaprojektowaliśmy szereg opakowań 
oraz wdrożyliśmy stronę internetową.

klient: Zaffiro
realizacja:  styczeń–grudzień 2017
www.zaffiro.design projektowanie

opakowań
materiały

reklamowe
identyfikacja

wizualna
strategia

marki

zakres:
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AMC
AMC VIBRO to dostawca produktów oraz 
usług z zakresu monitorowania, diagnostyki 
i obsługi maszyn. Oferowane przez firmę 
rozwiązania wspomagają pracę służb utrzy-
mania ruchu w zakładach przemysłowych na 
całym świecie. 
Dla AMC przygotowaliśmy nowy branding 
zaprezentowany na wybranych materiałach 
akcydensowych.

 
klient: AMC
realizacja:  maj 2016–obecnie
www.amcvibro.pl materiały

reklamowe
identyfikacja

wizualna
strategia

marki

zakres:
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ARC
ARC Consulting to firma konsultingowa 
specjalizująca się w usługach z zakresu do-
radztwa biznesowego, informatycznego oraz 
zaawansowanych rozwiązań informatycz-
nych. Dla marki stworzyliśmy całą strategię, 
zaprojektowaliśmy logo oraz klucz wizualny. 
Dodatkowo współpracowaliśmy przy po-
wstaniu dwóch kolejnych produktów: ARC 
Smart Platform oraz Archee
 

klient: ARC Consulting sp. z o.o. sp.k.
realizacja:  2015–obecnie
www.arc-consulting.pl materiały

reklamowe
identyfikacja

wizualna
strategia

marki

zakres:
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Ensteam
Ensteam Sp. z o.o. zajmuje się produkcją pro-
fesjonalnego oprogramowania, a wśród nich: 
systemów klasy enterprise, rozwiązań B2B 
oraz aplikacji – przykładowo aplikacji Princity 
pozwalającej sprawnie zarządzać drukarkami 
oraz materiałami eksploatacyjnymi.
Nasza współpraca zaowocowała powstaniem 
logo oraz nowego klucza wizualnego. 

klient: Ensteam sp. z o.o.
realizacja:  październik–grudzień 2016
www.ensteam.com

materiały
reklamowe

identyfikacja
wizualna

strategia
marki

zakres:
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eSourcing
Firma pecjalizuje się w produkcji oraz out-
sourcingu autorskich systemów IT wspiera-
jących sektor bankowy oraz rynek terminali 
płatniczych POS. 
Dla eSourcing stworzyliśmy strategię marki, 
zaprojektowaliśmy logo oraz przygotowali-
śmy klucz wizualny. Nasza współpraca obej-
mowała również przygotowanie materiałów 
reklamowych i stworzenie nowej strony 
internetowej

klient: eSourcing
realizacja:  lipiec–wrzesień 2017
www.esourcing.pl materiały

reklamowe
identyfikacja

wizualna
strategia

marki

zakres:
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Aurum Energy
Aurum Energy to firma specjalizująca się w 
tworzeniu i zarządzaniu systemami do skoja-
rzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej 
z wykorzystaniem paliw kopalnych. W Dla 
marki opracowaliśmy nowe logo i klucz wizu-
alny. Nasz dział wzornictwa przemysłowego 
zaprojektował elektrociepłownię oraz wdro-
żył jeden egzemplarz produktu, który można 
zobaczyć na stronie internetowej Aurum 
Energy.
  

klient:  Aurum Energy
realizacja:  styczeń–luty 2017
www.aurum-energy.pl projektowanie

opakowań
projektowanie

produktu
materiały

reklamowe
identyfikacja

wizualna
strategia

marki

zakres:
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Narodowe
Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wyko-
nawczą powołaną do wspierania działalności 
naukowej w zakresie badań podstawowych. 
Dla NCN’u zaprojektowaliśmy szerego mate-
riałów drukowanych (ulotki, broszury, rapor-
ty), tworząc ja każdego roku w nowym kluczu 
wizualnym. Z agencją współpracujemy od 5 
lat.  

klient: Narodowe Centrum Nauki
realizacja:  2014–2018
www.ncn.gov.pl

projektowanie
opakowań

materiały
reklamowe

identyfikacja
wizualna

strategia
marki

zakres:
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Buttonwood
ButtonWood to projekt stworzony przez 
markę Squaber dzielący się wiedzą i do-
świadczeniem inwestowania na rynkach, 
podejmowanych przez założycieli pro-
jektu. ButtonWood podpowiadał w jakie 
spółki należy inwestować, aby osiągnać 
korzyść. Dla marki przygotowaliśmy logo 
oraz klucz wizualny. 
 

 

klient: ButtonWood sp. z o.o.
realizacja:  styczeń - marzec 2018
www.buttonwood.pl

materiały
reklamowe

identyfikacja
wizualna

strategia
marki

zakres:

36 / 38



Fibertech
Fibertech to krakowska firma oferująca 
usługi światłowodowego dla biznesu. Dla 
marki przygotowaliśmy strategię oraz 
klucz wizualny (logo, materiały akcyden-
sowe, materiały reklamowe). Opracowali-
śmy również cały wizerunek w internecie 
tworząc nową stronę interntową oraz 
identyfikację marki w social mediach. 
Marka Fibertech połączyła się w 2016r. z 
firmą 3s.
 

klient: Fibertech Networks
realizacja:  styczeń - maj 2014
www.fibertech.net.pl

projektowanie
opakowań

materiały
reklamowe

identyfikacja
wizualna

strategia
marki

zakres:
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PLEO design
ul. Bolesława Limanowskiego 36/30
30 – 551 Kraków
www.pleodesign.com

Paweł Krzciuk
+48 663 361 127
p.krzciuk@pleodesign.com

Skontaktuj się z nami!
Masz pytania?
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