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Firma
 � Firma RITF advnet Polska powstała w 2005 roku 

 � Nasza kadra posiada wieloletnie doświadczenie marketingowo-sprzedażowe  
dla międzynarodowych marek FMCG 

 � Posiadamy własne zaplecze produkcji poligraficznej i graficznej maszyny Offsetowe ROLAND 
i cyfrowe KONICA MINOLTA dzięki czemu znacznie ograniczamy koszty naszych Klientów

 � Od 2007 roku jesteśmy członkiem PSI Promotional Product Service Institute

 � W 2009 roku zostaliśmy partnerem programu „Solidni w Biznesie”, prowadzonego przez GJC 
Inter Media, organizatora Międzynarodowych Dni Marketingu, PR i Reklamy Rema Days

 � W 2011 roku zostaliśmy wyróżnieni nagrodą przez Państwową Inspekcję Pracy  
za zajęcie II miejsca w XVIII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

 � W 2011 i 2012 roku zostaliśmy laureatem XII i XIII edycji rankingu „Gazele Biznesu 2011 r.”  
oraz Gazele Biznesu 2012 r.” organizowanej Przez Bonnier Press Group – Puls Biznesu

 � W 2014 roku otrzymaliśmy tytuł „Geparda  Biznesu”

 � Współpracujemy i jesteśmy członkiem sygnatariuszem  
„Polskiej Karty Dobrych Praktyk Category Managmentu”.

 � W 2016 otrzymaliśmy nagrodę „Golden Arrow 2016”  
w kategorii program lojalnościowy B2B



Struktura Firmy

 � Kompleksowa realizacja usług BTL i ATL
 � Trade Marketing
 � Produkcja marketingowa
 � Grafika, kreacja i DTP  

 � Produkcja interaktywna
 � Strony www
 � Banery reklamowe
 � Bazy danych
 � Grafika interaktywna

 � Produkcja marketingowa
 � Produkcja poligraficzna
 � Park maszynowy offset  

i cyfra
 � Dtp

 � Gadżety reklamowe
 � Produkcje indywidualne
 � Import Azja

 � Incentive trips
 � Programy motywacyjne 

dla sales force
 � Konferencje i eventy



Nasz zespół
Jakub Wlazło - Prezes Zarządu,  
założyciel oraz główny udziałowiec 

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania  
w Warszawie i MBA Business University of 
London

 � 20-letnie doświadczenia zawodowe w działach sprzedaży  
i marketingu koncernów: Unilever, Pepsi-Cola, Henkel, 
Cussons, Bols – Remy

 � Z sukcesem wprowadzone na polski rynek między innymi 
marki: Pollena 2000, Dove, Persil, Taft, Pepsi Max, Luksja,  
E, Bols Vodka, Soplica Vodka, Gallo Vines

 � W 2005 staje się założycielem firmy,  
od 2006 roku Dyrektor Zarządzający RITF

 � Autor publikacji z zakresu strategii marketingowej dla  
„Media i Marketing”, Życie Handlowe”, „Gazeta Handlowa”

 � Ekspert Business Center Club

Agnieszka Sędzikowska  
- Prokurent oraz współudziałowiec 

Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa 
w Warszawie

 � 15-letnie doświadczenie zawodowe w obszarach obsługi 
klienta i sprzedaży, m.in. dla organizacji: Intrum Justitia, 
Diageo

 � Na swoim koncie posiada wiele opracowanych procedur 
wdrożonych w organizacjach międzynarodowych z zakresu 
obsługi klienta i logistyki

 � Od 2012 r. Członek Zarządu Polskiej Izby Artykułów 
Promocyjnych

 � W 2014 roku wybrana ponownie do Zarządu PIAP



Zakres działalności

www.ritf.eu

Specjalizujemy s  w kreacji i obs ze  
programów lojalno iowych 
 
Zrealizowali my kilkana ie projektów  
na rynku FMCG i BTB 
 
W szczególno ci dla klientów: Delitissue, Bosch,  
Tchibo, Dorken, Alcatel – z bud etami 
przekraczaj cymi 1.000.000 Euro 

Zakres dzia alno i 
Programy lojalno iowe Programy handlowe B2B/B2C



Zakres działalności

 � Specjalizujemy się w kreacji i obsłudze 
programów lojalnościowych

 � Zrealizowaliśmy kilkanaście projektów 
na rynku FMCG i B2B

 � W szczególności dla klientów: Delitissue, 
Bosch, Tchibo, Dörken, Alcatel – z budżetami 
przekraczającymi 1.000.000 Euro

Programy wsparcia sprzedaży  
konsument / handel 



Druk offsetowy

Druk cyfrowy

Zakres działalności

 � Do formatu B2 
 � Maszyna ROLAND 5 kolorów, wydajność 150 000 doba 
 � Introligatornia - na maszynach Ideal i Adast 
 � Ciąg broszurowy - CB Konica X2,  

wydajność 52 000 kopii/zmiana robocza

 � Na maszynach Konica Bizhub 6500 and 5500, 
wydajność 88 000 kopii/zmiana robocza 

 � Kromaliny cyfrowe Epson
 � Ploter tnący 
 � Uszlachetnianie druku
 � Ciąg produkcji w macie i UV 
 � Produkcja czynna codziennie od 7:00 do 19:00 
 � Druk na życzenie w 24 h 
 � Druk w oparciu o kalkulacje do 72 h



KREACJA / Studio Graficzne

Zakres działalności

 � Studio graficzne - z zatrudnionym  
na stałe grafikiem artystycznym

 � Projektowanie opakowań/etykiet 

 � 4-ech stale zatrudnionych grafików/DTP 

 � Dziesiątki zrealizowanych i wygranych 
przetargów kreatywnych 

 � Wdrożona platforma Adobe Creative Cloud

Projektowanie i budowane stron internetowych

 � Realizacje witryn internetowych, które wykonaliśmy 
dla naszych klientów 

PROKREATYWNIE



Produkcja POS / Gifty

Zakres działalności
 � Bezpośrednia umowa z Mid Ocean Brands  

największym dostawcą gadżetów promocyjnych na świecie
 �  Franczyza 2 katalogów ofertowych
 � Coroczna specjalna oferta świąteczna dystrybuowana od września
 � Produkcja na życzenie - czyli praca z produktem zaprojektowanym i wytworzonym 

podklienta 
 � Produkcja indywidualna w oparciu o umowę partnerską  

z Domestic Asia z siedzibą w Indonezji

Odzież Promocyjna
 � Oferujemy gotowe wzory odzieży od najlepszych producentów krajowych i 

zagranicznych

 � Bezpośrednia dystrybucja (ceny dystrybutora platynowego) Promo Stars - LPP marki 
Reserved

 � Oferujemy miedzy innymi produkty marek Harvest, Hannes, Fruit of The Loom

 � 51% własności szwalni w podwarszawskich Markach o wydajności 8 stanowiskowej. 
Indywidualne projekty



CATMAN

Zakres działalności

 � Bazując na wieloletnich doświadczeniach naszej 
kadry zarządzającej oferujemy pełne wdrożenie 
Procesu Category Managementu.

 � Z sukcesem wdrożyliśmy programy dla wielu 
znaczących marek i kategorii produktów w sieciach 
hipermarketów oraz stacji benzynowych.

 � Jesteśmy w pełni przygotowani technicznie w odpowiednie 
oprogramowania do obsługi projektów (Apollo, ProSpace).

 � Zapewniamy obsługę procesu od momentu inicjatywy > 
poprzez przygotowanie projektu > realizację badań > 
do momentu zmiany ustawień półek u klienta > 
oraz analizę zamknięcia procesu



FINLANDIA FINLANDIA SOBIESKI INNEPERNOD RICARD PL CEDC CEDC SOBIESKI CEDCINNE POLMOS

SOBIESKI
CEDC/INNE

PR PL

PR PL

SOBIESKI

INNE

CATMAN

Zakres działalności



Portfolio naszych klientów
 � ARTSANA/CHICCO  kreacja ATL, kreacja BTL, druk/poligrafia, gadżety, tekstylia, programy lojalnościowe
 � BOSCH   kreacja ATL, kreacja BTL, druk/poligrafia, gadżety, tekstylia, programy lojalnościowe, programy trade marketingowe, 

sales incentive (marki: Bosch Blue, Skil, Bosch osprzęt, Bosch zielony)
 � BERLIN-CHEMIE  kreacja i druk materiałów promocyjnych
 � CTL   druk/poligrafia, gadżety, tekstylia (materiały korporacyjne)
 � SOFIDEL  kreacja BTL, druk/poligrafia, gadżety, tekstylia, programy B2B / B2C sales incentive (Regina, Soft&Easy)
 � DELTA   kreacja i produkcja POS
 � DÖRKEN  kreacja BTL, kreacja opakowania, druk/poligrafia, gadżety, programy trade marketingowe (marka: Dörken folie)
 � EDEN   kreacja i produkcja materiałów poligraficznych
 � HENKEL   kreacja BTL, druk/poligrafia,
 � HUSQVARNA   kreacja BTL, druk/poligrafia
 � H+H   kreacja BTL, druk/poligrafia, gadżety (marka: pustaki H+H)
 � FRISCO  kreacja BTL, druk/poligrafia 
 � NESTLE WATERS  kreacja BTL, druk/poligrafia 
 � MAKRO C&C   kreacja BTL, druk/poligrafia 
 � REVLON  kreacja i produkcja materiałów poligraficznych
 � SIMBA DICKIE GROUP   kreacja BTL, druk/poligrafia (marka SIMBA toys)
 � TCHIBO   programy handlowe, kreacja i produkcja materiałów POS, indywidualne rozwiązania POS
 � WEDEL   kreacja BTL, gadżety, tekstylia druk/poligrafia, programy konsumenckie



Przykłady naszych prac



Przykłady naszych prac

Kampania społeczna



Przykłady naszych prac



Przykłady naszych prac



Przykłady naszych prac



Przykłady naszych prac



Przykłady naszych prac



Przykłady naszych prac



Przykłady naszych prac



Przykłady naszych prac



Przykłady naszych prac



Przykłady naszych prac



Przykłady naszych prac



Przykłady naszych prac



Przykłady naszych prac



Przykłady naszych pracwww.ritf.eu






