
Zeskanuj kod QR, aby zobaczyć więcej

Business Consulting to cztery twórczo współpracujące ze 
sobą działy specjalizujące się w doradztwie biznesowym                                    
i   komunikacji marketingowej.  Zakres działania firmy obejmuje 
analizy rynkowe, strategie komunikacji marketingowej, 
organizację kampanii dla produktów i marek komercyjnych. 
Zajmuje się również promocją, miast i regionów, reklamą na 
nośnikach komunikacji miejskiej oraz PR. Firma dysponuje 
także rozbudowanym parkiem maszynowym umożliwiającym 
produkcję różnorodnych materiałów promocyjnych, elementów 
wyposażenia wnętrz i witryn sklepowych czy też ekspozycji 
eventowych.  W segmencie reklamy tranzytowej jestemy liderem 
na rynku i działamy od ponad 30 lat na polskim rynku. Jako spółka 
o zasięgu ogólnopolskim posiadamy siedzibę w Katowicach           
i w  Warszawie.



Przykładowe
projekty
promocyjne



Klient: Urząd Miasta Katowice

Działania promocyjne: Kreacja, projekt, sesja zdjęciowa, outdoor, 

materiały informacyjne - folder.

Opis projektu: Kampania o zasięgu regionalnym promująca 

katowicką Strefę Kultury, czyli kompleks czterech wyjątkowych 

obiektów.  Trzy z nich: Muzeum Śląskie, Międzynarodowe Centrum 

Kongresowe oraz siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej 

Polskiego Radia (NOSPR), wypełniły niezagospodarowaną przez    

długi czas przestrzeń poprzemysłową w centrum Katowic.

Katowice. Strefa kultury



Festiwal Myślenia Projektowego

Klient: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Działania promocyjne: Koncepcja festiwalu, kreacja  

i projekt, outdoor, eventy, kampania w telewizji, radiu, prasie, 

internecie i social mediach.

Opis projektu: Konsorcjum Business Consulting oraz Wzorro 

Design zrealizowało według autorskiej koncepcji pierwszy Festiwal 

Myślenia Projektowego w Łodzi. Podczas festiwalowego tygodnia 

zorganizowano ponad 20 wydarzeń poruszających zagadnienie design 

thinking, w tym warsztaty, wykłady, happeningi oraz wystawy.  

W programie imprezy znalazły się także liczne atrakcje dla 

najmłodszych,  koncert i piknik plenerowy.

Kampania otrzymała nagrodę magazynu Brief for Poland  

w kategorii „Wydarzenia inne” za najlepsze wydarzenie          

lata 2015.



Klient: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Działania promocyjne: Kreacja i projektowanie, opracowanie landing 

page, akcja mailingowa, organizacja targów i warsztatów, kampania  

w prasie, radiu, telewizji i internecie, produkcja gadżetów i materiałów 

poligraficznych.

Opis projektu: Kampania promująca Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020. Obecna 

w mediach o zasięgu obejmującym województwo śląskie. Finałem 

kampanii była organizacja VIII Targów Funduszy Europejskich  

w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Razem zmieniamy Śląskie



Klient: RCGW Tychy

Działania promocyjne: Kreacja, scenariusz i realizacja filmów 

promocyjnych, kampania w internecie i prasie, produkcja gadżetów 

i materiałów poligraficznych.

Opis projektu: Kampania informacyjno-promocyjna obiektu 

rekreacyjnego  w Tychach. Bariery w komunikowaniu atrakcji Parku 

Wodnego przekuto w humorystyczną opowieść.  W ten sposób 

powstał spot promocyjny, który w serwisie YouTube obejrzało blisko 

100 tys. osób. Kampania Wodnego Parku Tychy to przedsięwzięcie 

realizowane wspólnie z Agencją Imago PR.

Wodny Park Tychy TYCHY



Klient: Urząd Miejski w Białymstoku

Działania promocyjne: Organizacja konkursu na portalu Facebook, 

eventy, outdoor, kampania w internecie i radiu, PR, produkcja 

gadżetów i materiałów poligraficznych.

Opis projektu: Innowacyjna kampania promocyjna, w której 

wykorzystano autorską ideę CROWD PROMOTION, czyli wspólnego 

tworzenia komunikatu wraz z adresatami kampanii. Celem działań 

promocyjnych było zbudowanie społeczności zainteresowanej 

studiowaniem w Białymstoku. Finał kampanii stanowił event 

zorganizowany na białostockim rynku. Podczas tego wydarzenia 

ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody. Specjalną atrakcją 

spotkania był koncert Grzegorza Hyżego.  Wyjątkowym narzędziem 

kampanii stał się videoblog „dlategobialystok.blogspot.com” 

prowadzony przez zwycięzców konkursu, którzy tworzyli materiały 

filmowe promujące studiowanie w Białymstoku jak i samo miasto.

A dlaczego Białystok?



Klient: Urząd Miasta Katowice

Działania promocyjne: Opracowanie koncepcji kreatywnej, 

projekt i produkcja folderu informacyjnego, przeprowadzenie badań 

skuteczności kampanii, reklama na nośnikach typu: billboard, citylight, 

komunikacja miejska.

Opis projektu: W ramach realizacji strategii promocji miasta 

Katowice przeprowadzono kampanię wewnętrzną pod hasłem 

„Katowice. Dla odmiany”.  Akcja wykorzystywała w głównej mierze 

kanały outdoorowe, by wprowadzić do opinii publicznej nowe hasło 

promujące Katowice. 

Katowice. Dla odmiany



Klient: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Działania promocyjne: Eventy, warsztaty, PR, produkcja i dystrybucja 

materiałów promocyjnych, produkcja reklam internetowych, spotu 

radiowego i billboardu sponsorskiego.

Opis projektu: Działania służyły promocji jednodniowego festiwalu 

dziedzictwa przemysłowego pn. INDUSTRIADA promującego 

produkty Szlaku Zabytków Techniki.  Wykorzystując różne kanały, 

głównie marketingu bezpośredniego, zachęcano do interakcji 

mieszkańców województwa śląskiego. Szlak Zabytków Techniki 

prezentuje najważniejsze i najciekawsze pod względem walorów 

turystycznych, historycznych i architektonicznych obiekty 

przemysłowe w regionie.

Kampania otrzymała nagrodę Golden Arrow w kategorii 

„Experiental Marketing”.

INDUSTRIADA
Święto Szlaku Zabytków Techniki



Klient: Dom mediowy Initiative

Działania promocyjne: Event, w tym oklejenie zewnętrzne oraz 

aranżacja wnętrza tramwaju.

Opis projektu: Celem eventu była promocja kawy - przez jeden 

miesiąc częstowano nową marką Black and White.  Wnętrze 

zabytkowego tramwaju stało się kawiarnią, z obsługą i świeżo 

parzoną kawą. Poza brandingiem zewnętrznym, wnętrze pojazdu 

zostało całkowicie zmodyfikowane - wymontowano standardowe 

wyposażenie, zamontowano kanapy, fotele czy wykładzinę. 

Przygotowano również bar kawowy i zaplecze do robienia kawy.  

Dodatkowo tramwaj oferował WiFi oraz nastrojową muzykę. Event 

został zrealizowany na terenie Warszawy.

Tchibo



Klient: Agencja Posterscope

Działania promocyjne: Event, w tym oklejenie zewnętrzne autobusu, 

plakaty, rączki, naklejki w środku.

Opis projektu: W ramach projektu przeprowadzono cykl eventów 

z muzyczno-tanecznym show i strefą zabaw dla dzieci na terenie 

Zabrza, Warszawy, Torunia i Gdyni.  W każdym mieście na jeden 

weekend obrandowane zostały autobusy: cztery w  Warszawie i po 

dwa w pozostałych miastach. Na dedykowanych trasach przewoziły 

nieodpłatnie uczestników eventu.  Autobusy zatrzymywały się 

na przystankach komunikacji miejskiej, gdzie umieszczone były 

wydrukowane rozkłady.  Autobusy, poza rolą środka transportu, 

odgrywały rolę nośnika reklamowego oraz atrakcji dla dzieci, które 

mogły przejechać się Kinder Busem.

Kinder Niespodzianka



Klient: Tauron Polska Energia

Działania promocyjne: Event, w tym oklejenie zewnętrzne oraz 

aranżacja świetlna tramwaju.

Opis projektu: Event stanowił część działań wizerunkowych marki 

w ramach kampanii „Tauron to prąd”. Tramwaj był zamknięty dla 

podróżnych. Posiadał nagłośnienie zewnętrzne i zapraszał do galerii 

handlowych, w których zaaranżowane zostały stoiska Tauron PE,    

tam obsługa pozyskiwała leady wśród klientów.  Tramwaj kursował   

po zapadnięciu zmroku, czym wywoływał duże zainteresowanie.

Realizacja w 4 miastach: Katowice, Wrocław, Kraków, Toruń.

Tauron to prąd



Śląskie. Tu rozmawiamy

Klient: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Opis projektu: Śląskie. Tu rozmawiamy to podróż po regionie

w mobilnym studiu filmowym (FILMOBUSIE) wraz ze strefą pełną

atrakcji dla mieszkańców.  W ciągu dwóch miesięcy strefa odwiedziła

40 wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych odbywających się

w województwie śląskim. Towarzyszyła m.in. festiwalom OFF

i TAURON, nie zabrakło jej także na dożynkach wojewódzkich, 

jarmarkach oraz imprezach sportowych takich jak SILESIA 

MARATON.

W ramach strefy Śląskie. Tu rozmawiamy mieszkańcy mogli podzielić 

się swoim zdaniem i pomysłami na poprawę jakości życia w regionie. 

Łącznie przeprowadzono ponad 300 wywiadów.



Klient: Fundacja Trzeźwość

Opis projektu: Wydarzenie Sztafeta Trzeźwości zostało 

zorganizowane jako finał kolejnej edycji kampanii ,,Prowadzę, jestem 

trzeźwy’’.

Osią działania było zorganizowanie przejazdu specjalnie 

przygotowanym tramwajem, na najdłuższej tramwajowej trasie 

w kraju, liczącej ponad 100 km. Zaproszeni prezydenci miast 

Metropolii oraz inni goście specjalni podczas krótkiej rozmowy                          

z moderatorem odpowiadali na pytania odnośnie bezpieczeństwa 

w mieście, alternatywnych dla samochodów środków komunikacji 

oraz o to, jak miasta wspierają rozwiązanie problemu nietrzeźwych 

kierowców. Całemu przejazdowi towarzyszyły kamery rejestrujące 

wydarzenie live. Promocję Sztafety Trzeźwości wsparła akcja 

reklamowa ulokowana na autobusach, tramwajach oraz w mediach 

społecznościowych.

 

Sztafeta trzeźwości



Klient: Miasto Katowice

Opis projektu: Kampania skierowana była do uczniów ostatnich 

klas szkół średnich. Zadaniem było nakłonienie do podjęcia 

studiów w Katowicach. Do akcji włączyli się studenci największych 

uczelni w mieście  i to ich głos wykorzystaliśmy w komunikacji                          

z młodzieżą. Podczas wiosennej edycji kampanii nasze mobilne studio 

nagrań (FILMOBUS) odwiedziło Uniwersytet Śląski, Uniwersytet 

Ekonomiczny, Politechnikę Śląską, Śląski Uniwersytet Medyczny, 

Akademię Muzyczną,  Akademię Wychowania Fizycznego i  Akademię 

Sztuk Pięknych. Podczas wizyt zarejestrowaliśmy materiały video, 

które następnie trafiły na specjalny serwis studiuj.katowice.eu. Jesienią 

udaliśmy się do miast, których mieszkańcy mogliby rozważać podjęcie 

edukacji w Katowicach. Działania uzupełniła promocja w mediach 

społecznościowych oraz na portalach internetowych.

Studiuj w Katowicach



Klient: Miasto Katowice

Opis projektu: Biorąc pod uwagę pozytywne opinie mieszkańców 

Katowic na temat sportu, pozyskane w wyniku prowadzonych 

badań zbudowaliśmy nową markę Sportowe Katowice. Pod szyldem 

wspomnianej już marki parasolowej znajdują się m.in. wydarzenia 

sportowe, punkty infrastruktury sportowej, trasy biegowe czy 

rowerowe oraz inne inicjatywy o charakterze sportowym. Branding 

wszystkich produktów jest spójny i ujednolicony. Komunikacja 

wizualna każdego produktu marki opiera się o model wypracowany w 

księdze identyfikacji, która powstała jako pierwszy element realizacji 

projektu. Powołaliśmy również do życia portal Sportowe Katowice, 

który skupia pełną ofertę sportową i rekreacyjną miasta, odpowiednią 

zarówno dla amatorów jak i zawodowców. 

Sportowe Katowice
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Klient: Spółka Nowe Miasto Żory

Opis projektu: Bieżąca obsługa marketingowa obejmująca: prace 

koncepcyjne, projektowanie graficzne, copywriting, monitoring 

rynku, audyty jakości obsługi, audyty satysfakcji klienta, współpraca 

z partnerami. Przeprowadzono badania rynku metodą CATI i PAPI. 

Opracowanie Strategii Komunikacji Marketingowej dla marki Twinpigs, 

wiązało się z redefinicją nazwy wraz z opracowaniem księgi znaku, 

produkcją aplikacji mobilnej, produkcją spaceru wirtualnego dla 

Parku Rozrywki, realizacją kampanii sprzedażowej na sezon 2017 

(internet, prasa, radio, eventy, megatram, fullback, billboard, citylight, 

siatki wielkoformatowe). Przeprowadzono, także study tour dla 

dziennikarzy.

 

Westernowy Park Rozrywki Twinpigs



Klient: Województwo Małopolskie

Opis projektu: Opracowanie koncepcji i stworzenie kreacji kampanii 

promocyjnej „Małopolskiego Festiwalu Innowacji” – tygodniowego 

wydarzenia, które od 5 lat pozwala poznawać innowacje, know-how, 

nowe technologie i wynalazki.

W ramach kampanii opracowaliśmy koncepcję kreatywną ze spójnym 

Key Visualem dla wszystkich elementów kampanii, linię graficzną oraz 

koncepcję materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak: plakaty, 

citylighty, bilbordy, ulotki, grafiki na Facebooka. Zaprojektowaliśmy 

i wyprodukowaliśmy reklamę całopojazdową na skład tramwajowy, 

15-sekundowy spot video, 30-sekundowy spot radiowy oraz stronę 

internetową Małopolskiego Festiwalu Innowacji (MFI).

Małopolski Festiwal Innowacji



Klient: Polski Związek Piłki Siatkowej

Opis projektu: Kampania skierowana była do mieszkańców Katowic 

i miała zachęcać do zakupu biletów na mecze w Spodku. Do promocji 

Mistrzostw wykorzystaliśmy formy reklamowe w przestrzeni 

miejskiej m.in. rączki reklamowe w autobusach, standy reklamowe 

czy neony. Jednak najważniejszym działaniem promocyjnym kampanii 

była aranżacja wiat przystankowych jako boiska do gry w piłkę 

siatkową. Dzięki niestandardowym działaniom zwróciliśmy większą 

uwagę odbiorców na mistrzostwa, zapoznaliśmy ich z komunikatem              

i przenieśliśmy w atmosferę sportowych emocji. Nasz przekaz 

wzbudził w odbiorcach chęć znalezienia się wśród kibiców              

na Mistrzostwach i zakupu biletu.

Mistrzostwa Europy w piłce
siatkowej Mężczyzn



Klient: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

Opis projektu: Inicjatorem akcji ..MOGĘ! Zatrzymać SMOG’’ 
jest  Województwo Śląskie. Business Consulting, Wietrzne Pole 
oraz Pracownia bro.KAT zostali zaproszeni do opracowania 
koncepcji kreatywnej działania niestandardowego skierowanego                     
do mieszkańców regionu. I tak narodził się pomysł przeniesienia 
kawałka dżungli prosto do centrum miasta.
Na przekór SMOGowi, prosto na tory Metropolii wyjechał 
wyjątkowy, zielony tramwaj!
Na jego pokładzie, w otoczeniu żywej zieleni i przy dźwiękach ptaków, 
wśród zapachu lasu, pasażerowie otrzymywali pakiet informacji, 
jak skutecznie walczyć z niską emisją oraz zestaw gadżetów, w tym 
maseczki antysmogowe.

Tramwaj antysmogowy



Klient: TKKF Czarni

 

Opis projektu: Stworzenie logotypu i księgi znaku, przygotowanie 

projektów graficznych, realizacja kampanii promocyjnej (megatram, 

oparcia siedzeń w tramwaju, fullbacki, megabus, billboardy, citylighty, 

ambient na przystankach autobusowych i tramwajowych, reklama     

w centrum handlowym, totemy informacyjne w przestrzeni miejskiej), 

produkcja materiałów promocyjnych (leżaki, flagi, kostki, namiot, balon 

pneumatyczny w kształcie lotki). 

World Senior Badminton
Championship 2019



Klient: Miasto Katowice

Opis projektu: Zaprojektowanie i wykonanie systemu informacji 

turystycznej na zabytkowym osiedlu Nikiszowiec w Katowicach. 

Zlecenie obejmowało przygotowanie projektu nośników/pylonów 

informacyjnych, a także opracowanie treści, które znalazły się 

na totemach. Ponadto, w ramach realizacji zamówienia należało 

pozyskać wszelkie zgody i pozwolenia na posadowienie pylonów. 

W kolejnym etapie prac wyprodukowano i zamontowano łącznie 

19 nośników informacyjnych, które znalazły się w dziewiętnastu 

charakterystycznych nikiszowieckich lokalizacjach. 

System Informacji Turystycznej 
Nikiszowiec



Świąt pełnych blasku 

Klient: Lakma 

Opis projektu: Opracowanie koncepcji, projektu graficznego oraz 

realizacja kampanii świątecznej dla marki Sidolux. 

Ogólnopolska, miesięczna kampania została zrealizowana na nośnikach 

outdoorowych: siatkach wielkoformatowych w centrach miast  oraz 

megaboardach przy drogach szybkiego ruchu. 



Polkowice. 
Serce Zagłębia Miedziowego 

Klient: Urząd Gminy Polkowice 

Opis projektu: Opracowanie koncepcji oraz projektu graficznego 

nowego logo dla marki Polkowice wraz z przygotowaniem Księgi 

Znaku i Systemu Identyfikacji Wizualnej.

Po opracowaniu i wdrożeniu nowego logo Polkowic została 

zrealizowana kampania wizerunkowa Gminy Polkowice w związku 

z uroczystymi obchodami Barbórki 2019. Kampania obejmowała 

następujące działania: opracowanie scenariusza i realizację filmu 

promocyjnego wraz z jego emisją w kinach oraz na portalu YouTube, 

emisję artykułów w internecie, realizację i emisję spotów radiowych. 



BUSINESS CONSULTING

ul. 1 Maja 88,

40-240 Katowice

tel.: 32 461 31 39

www.buscon.pl/komunikacja

facebook.com/BCKatowice

promocja@buscon.pl


