


W skład Grupy FLPR wchodzą marki 
specjalizujące się w różnych dziedzinach, a ich 
współdziałanie to podstawa do kompleksowej 

odpowiedzi na potrzeby klientów.



NASZE DZIAŁANIA PROWADZIMY NA CAŁYM ŚWIECIE

AMERYKA PŁN.

USA

EUROPA

UKRAINA
NIEMCY
WIELKA BRYTANIA
HISZPANIA
GRECJA
MECEDONIA
BUŁGARIA
RUMUNIA
SERBIA
WŁOCHY
ROSJA 

POLSKA

(biuro)

HOLANDIA

(biuro)

AUSTRALIA 



DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

Zmniejszysz koszty zatrudniania 
specjalistów (grafika, PR 

managera, event managera) 
- w Grupie FLPR wszyscy są

na miejscu, gotowi do 
działania : )

Przyspieszysz realizację projektów 
(specjaliści będą wciąż ze sobą w 

kontakcie, więc główna idea
Realizowanego przedsięwzięcia 

nie zostanie zniekształcona).

Mamy obiektywne spojrzenie
i świeże pomysły na bieżąco 
śledzimy nowinki w branży.

Znamy branże dziennikarzy oraz 
zasady panujące w świecie mediów.

Możesz traktować nas jak zewnętrzny 
dział marketingu, dzięki czemu będziesz 

mieć kontrole nad wszystkimi 
działaniami.

Raportujemy 
wszystkie działania
tak, byś dokładnie 

wiedział za co 
płacisz.



NALEŻYMY DO:

Posiadamy licencje 
Organizatora Turystyki

i Pośredników Turystycznych

PSPR - Polskie Stowarzyszenie 
Public Relations

ZIG – Zachodnia Izba 
Gospodarcza

PIAP - Polska Izba Artykułów 
Promocyjnych



Nawet najbardziej roztańczeni 
uczestnicy imprezy muszą 

czasem odpocząć. 
Ekopaleciak wypożycza meble 
dedykowane różnego rodzaju 

eventom oraz zajmuje się 
montażem. 

W ofercie:

namioty i parasole

strefy chill-out

meble z palet

krzesła i stoły

ławostoły

meble cateringowe



Grupa grafików, którzy wiedzą, że dobry design 
może przynieść wiele korzyści. Projektują materiały 
do promocji online i offline oraz oferują działanie 

na zasadach outsourcingu.



Jubileusze, integracje plenerowe – do każdego 
eventu Outdoor Travel podchodzi indywidualnie, 

zapewniając troskę o najmniejsze szczegóły.

W OFERCIE 
MIĘDZY INNYMI:

szkolenia

roadshow, targi

premiery produktów

wyjazdy firmowe i integracyjne



Powstało z miłości do języków i nieustannie zaraża 
tą pasją innych. W swojej ofercie 

ma zarówno kursy stacjonarne, jak i online 
oraz tłumaczenia pisemne i ustne.

Tłumaczenia.

Pisemne

Ustne

Audiowizualne

wielodniowe i wyjazdowe

korekta i weryfikacja

Inne: 

konsultacje językowe 
(również online)

pomoc lingwistyczna 
w sprawach urzędowych
kursy online z lektorem, m.in.

Kursy: 

stacjonarne kursy 
indywidualne i grupowe

kursy online z lektorem, m.in.



Progadget wie, że na sukces firmy wpływa jej 
widoczność. Od lat dostarcza swoim klientom 

profesjonalne gadżety reklamowe, umacniając 
tym samym ich pozycję na rynku.

Gadżety:

kubki

pendrive’y

smycze

czapki

koszulki

Gadżety:

długopisy

narzędzia

napoje

tekstylia

gadżety na zamówienie



IT

HOME

EVENT

MEDYCYNA

FINANSE

HANDEL



gadżety reklamowe

Kaufland
Sieć sklepów wielkopowierzchniowych 

należąca do niemieckiej grupy Schwarz.

Branża
FMCG



FLO to producent 
i dystrybutor środków 

czystości.

marketing

PR

projektowanie 
graficzne

social media

Branża
CHEMIA GOSPODARCZA



PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o
Jeden z największych w Polsce producentów chemii 

gospodarczej i profesjonalnej oraz kosmetyków.

Branża
CHEMIA GOSPODARCZA

gadżety 
promocyjne

targi



PGW to światowy lider 
w produkcji szyb 

samochodowych.

Branża
AUTOMOTIVE

media relations

PR

tłumaczenia

projekty graficzne



Agencja zatrudniająca 
pracowników do opieki nad 

osobami starszymi w Niemczech.

projektowanie graficzne

Branża
MEDYCZNA



PR

social media

media relations

eventy
projektowanie 

graficzne

akcje specjalne

EZVIZ to globalna marka inteligentnych 
rozwiązań do ochrony domów 

należąca do firmy Hikvision.

Branża
TECHNOLOGIA



social 
media

blog

projektowanie graficzne

stworzenie raportu

youtube

TB to producent materiałów biurowych 
takich jak tonery, kable czy środki 

czyszczące urządzenie elektroniczne.

Branża
MATERIAŁY BIUROWE



Nokia - Fińskie przedsiębiorstwo 
zajmujące się technologiami 

telekomunikacyjnymi.

gadżety 
reklamowe

Branża
TECHNOLOGIA TELEKOMUNIKACYJNA



Branża
ICT

PR

marketing

kampania na LinkedIn

Innergo Systems
Działający na Polskim rynku integrator 
rozwiązań telekomunikacyjnych oraz 

teleinformatycznych.



PR

media relations

projektowanie graficzne

RAGABA
Producent mebli 

do sypialni i salonów.

Branża
MEBLARSKA



Miss Polonia to jeden 
z najstarszych konkursów 

piękności na świecie.

organizacja

PR

materiały 
promocyjne

media 
relations

social media

Branża
EVENT



Branża
IT

eventy

organizacja akcji 
“Klikaj bezpiecznie”

blog

marketing

akcje specjalne

G DATA
jest producentem oprogramowania 

antywirusowego.



.NET Developer Days i JOIN, 
to konferencje organizowane 

przez Data Master.

Branża
IT

media relations

PR

tłumaczenia

projekty graficzne



Branża
IT

PR

marketing

media relations

projektowanie graficzne

Eptimo - dostawca rozwiązań 
technologicznych, zapewniający usługi z 
zakresu dystrybucji IT, logistyki i finansów.



Branża
IT

Qualiac to producent systemu 
ERP, które wspomaga 

zarządzanie firmą.

organizacja 
konferencji

PR

media relations



ALSO to dystrybutor marek 
takich jak Apple, Cisco, HP, 
IBM, Microsoft czy Samsung.

marketing

eventy

gadżety 
reklamowe

projektowanie 
graficzne

Branża
IT



Indata Connect
Spółka grupy informatycznej Indata, 

integrator rozwiązań IT.

Branża
IT

marketing

PR

media relations

wysyłka teaserowa



Branża
IT

event

marketing

gadżety reklamowe

AB to 
dystrybutor produktów

IT, AGD, RTV, GSM.

projektowanie graficzne



Voipoint
Dystrybutor i integrator 

rozwiązań VOiP.

roadshow

PR

projektowanie 
graficzne

Branża
IT



Branża
IT

PR

marketing

social media

Cal.pl - Dostawca hostingów, domen, 
certyfikatów SSL, serwerów wirtualnych 

i dedykowanych.

blog

podcasty



Branża
IT

trade 
marketing

projektowanie 
graficzne edycji 
kolekcjonerskiej gry

Techland - Polskie przedsiębiorstwo 
zajmujące się produkcją oraz 

wydawaniem gier komputerowych.



Bank Spółdzielczy 
w Oławie

Branża
FINANSE

social media

PR

media relations

wysyłka teaserowa



ALAB Laboratoria

PR

projektowanie 
graficzne

Branża
MEDYCZNA



Celem stowarzyszenia jest propagowanie wiedzy na 
temat akustyki budynków i jej wpływu na komfort, 

zdrowie i produktywność użytkowników.

media 
relations

Social
Media

Branża
Home, Akustyka Wnętrz



Branża
Medycyna Estetyczna, 

Kosmetologia Social
media

Koncept centrum beauty&healt, który wyróżnia 
się nieszablonowym podejściem do zagadnień 

medycyny estetycznej



Centrum Handlowe IMPULS 
to ponad 1000 metrów 

kwadratowych powierzchni 
handlowej.

Branża
Handel

social
media






Pierwszym nowoczesny kompleks 
handlowo-usługowo-rozrywkowy 

w Wałbrzychu i regionie.

eventy

projektowanie 
graficzne

Branża
Handel



Biuro:
ul. Powstańców Śląskich 50

53-333 Wrocław

Dane do faktury:
pl. Legionów 12/8
50-049 Wrocław
NIP: 8951793429

Regon: 022039545

www.flpr.pl

Marcin Chabier
Company owner 

+48 607 380 062
marcin.chabier@flpr.pl

Małgorzata Zielaskiewicz
PR Manager

+48 535 203 707
malgorzata.zielaskiewicz@flpr.pl

http://www.flpr.pl/
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