
DAJ SIĘ ZOBACZYĆ!

Cześć!
Nazywam się Mateusz Kwiecień i prowadzę firmę BrandCoast.

Zaczynaliśmy w 2018 roku od szeroko pojętej poligrafii. Naszym głównym 
celem była optymalizacja kosztów druku poprzez dobór odpowiednich 
technologii i standaryzacji materiałów. Codzienna praca z klientami, 
kierowała nas w stronę coraz bardziej złożonych projektów oraz pomocy 
w kwestiach zarządzania marką i wizerunkiem - tak powstał BrandCoast. 

Dzisiaj tworzymy grupę specjalistów z dziedziny brandingu firmowego 
- z własnym zapleczem produkcyjnym, gdzie powstają: 

~ reklamy zewnętrzne, 

~ litery przestrzenne,

~ materiały do identyfikacji punktów sprzedaży i sieci handlowych,

~ kompleksowe projekty brandingowe. 

Innym słowem - pomagamy klientom budować przewagi konkurencyjne 
w oparciu o wizerunek marki. 

Litery i znaki 
reklamowe
Zajmujemy się produkcją świecących oraz 
nieświecących liter i znaków. 

Świecące litery znajdują zastosowanie na 
zewnątrz budynków, gdzie w efektywny 
i estetyczny sposób będą prezentować 
logotypy czy numeracje. Z powodzeniem 
mogą być też wykorzystywane wewnątrz 
budynków, gdzie będą ozdabiać ściany biur 
czy salonów sprzedaży. Tworzymy je z plexi 
oraz alurapid.

Litery i znaki niepodświetlane wykonujemy 
ze styroduru, który frezujemy do dowolnych 
kształtów z pomocą technologii CNC. Docięte 
do pożądanych kształtów mogą zostać 
pomalowane na dowolny kolor z palety RAL. 
Jako uzupełnienie produktów ze styroduru, 
wykonujemy szereg wykończeń, nadających 
im dodatkowy efekt wizualny. Litery mogą być 
wykonane również z: PCV, plexi, dibondu, 
sklejki, drewna i innych materiałów 
nadających się pod ploter CNC. 

Wybór klientów

Litery 3D - podświetlane
Front liter wykonany jest z plexi kolorowej lub 
mlecznej, która w razie potrzeby jest 
zadrukowana na pożądany kolor lub 
wyklejona folią translucentną. Boki liter to 
taśma aluminiowa w wybranym dostępnym 
kolorze oraz szerokości. Wnętrze liter 
wypełniają markowe moduły led, które 
równomiernie oświetlają lico. Plecy liter to 
spienione PCW. 

Litery 3D - tworzywa sztuczne
Dzięki wykorzystaniu frezarki CNC wycinamy 
litery i inne znaki przestrzenne z tworzyw 
i materiałów drewnopochodnych. Przy 
wykorzystaniu stołu roboczego o przestrzeni 
200x300 cm, możemy tworzyć znaki 
wielkogabarytowe.  

Giętarka do liter blokowych
Przy tworzeniu naszych liter używamy giętarki wiodącego producenta 
Automatic Letter Bender. Ta maszyna pozwala na estetyczne wykończenia 
konstrukcji. Z ogromnej palety dostępnych materiałów na uwagę 
zasługują wykończenia: ze stali nierdzewnej, taśmy aluminiowej, profilu 
aluminiowego. Ostatnie rozwiązanie pozwala na zaokrąglenie krawędzi 
liter. Osiągamy przez to ciekawy efekt głębi i brak ostrych krawędzi.

Wybrane produkty z oferty
Więcej informacji na stronie: www.brandcoast.pl

Napisy z taśmy 
neonowej
1. Projekty z zastosowaniem taśmy Neon Flex 
to najnowszy trend w wystroju przestrzeni 
biznesowych. Jest to wysokiej jakości taśma 
neonowa, która pozostawia dużą swobodę 
gięcia i wykonywania ciekawych napisów. 
Nowoczesne moduły led gwarantują efekt 
żarzącego się neona. Taśmy neonowe są 
trwalsze i łatwiejsze w montażu. Projekty 
tworzone w oparciu o tę technologię 
sprawdzą się w branży HORECA, ale także jako 
elementy wystroju galerii handlowych czy 
sklepów.

2. Przykład prowadnicy do taśmy neonowej. 
Wycięta na maszynie CNC umożliwia łatwy 
montaż do dowolnych konstrukcji.  

Nowość w ofercie

Taśma Neon Flex
Węże Led Flex wykonane są 
z elastycznych materiałów silikonowych, 
dlatego potrzebują stelaża, w którym 
zostaną osadzone i zachowają 
zaplanowany kształt. Strukturę napisu 
wykonuje się ze sztywnego materiału 
np. bezbarwnej plexi.

1

Ledon podświetlany
Soczewki ledowe zostają umieszczone w rynnie ze sztywnego materiału 
(np. PCV), całość zostaje przykryta mleczną plexi. Ledony mogą przybierać 
różne kształty, grubości liter, a także zawierać dodatkowe elementy 
wypełnione światłem. 

Ledon - nowa forma 
reklamy
Ledony to kompaktowe napisy i kształty 
zabudowane w solidne ramy z tworzyw sztucznych 
ze świecącym licem, które dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych soczewek led dają ciepłe światło. 
Przy pomocy sterowników możemy programować 
barwę i natężenie światła. Ledony przykuwają 
uwagę jak żaden inny nośnik reklamowy. Wyróżnij 
Swój brand i daj się zobaczyć klientom.

Prototyp
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Od projektu
do wykonania
Działamy kompleksowo w oparciu 
o własne zaplecze produkcyjne oraz 
graficzne. Możemy wspierać naszych 
partnerów na każdym etapie projektu. 

Kasetony i semafory reklamowe 
Pracujemy z wykorzystaniem płyt kompozytowych dibond, profili aluminiowych, pleksi oraz nietypowych jak 
sklejka. Reklamy naszej produkcji zdobią wiele punktów sprzedaży w całej Polsce. Nowoczesne kasetony 
i semafory to nie tylko elementy wystroju przykuwające uwagę, ale także podkreślające prestiż marki. 
Forma ekspozycji logotypu firmowego pomaga zrobić dobre pierwsze wrażenie na klientach.

Bestseller

Kaseton z licem napinanym
Konstrukcja kasetonu wykonana jest 
z wytrzymałych specjalnych profili 
aluminiowych, które wyposażone są 
w zatrzaski. Lico wykonane jest z miękkiego
materiału do podświetleń Backlit 
zadrukowanego dowolną grafiką. Dzięki 
takiej technice wykonania kaseton może 
mieć nawet kilkanaście metrów długości.

Semafor aluminiowy hexagon
Ramę semaforu tworzą profile aluminiowe, 
które malujemy proszkowo na dowolny kolor 
z palety RAL. Lico tworzy plexi na powierzchni 
której umieszczamy treści poprzez zadruk UV 
lub wyklejenie folią translucentną. Semafor 
wyposażony jest w estetyczny uchwyt 
montażowy. 

Semafor plexibox podświetlany
Semafor jest w całości zbudowany z plexi 
mlecznej, dedykowanej do podświetleń. 
Oznakowanie boków semafora w zależności 
od potrzeb, może być wykonane z folii 
translucentnych lub zadrukowane metodą 
UV. Cała powierzchnia kasetonu jest 
równomiernie oświetlona za pomocą 
szerokokątnych modułów LED.

Wybrane produkty z oferty
Więcej informacji na stronie: www.brandcoast.pl

Kasetony ze sklejki 
Puszka kasetonu wykonana jest z wysokogatunkowej sklejki ½ klasy. Komunikaty na licu (litery, grafika) 
wycięte zostają na frezarce CNC oraz podklejone plexi. W zależności od potrzeb litery mogą być wpuszczone 
w kaseton, licować się z frontem kasetonu lub wystawać ponad front. Zastosowane folii translucentnych lub 
Druku UV pozwala na osiągnięcie pożądanych kolorów liter i znaków graficznych.

Nowość
Bliżej natury

Reklamy i ozdoby wykonane ze 
sklejki to bardzo ciekawe 
rozwiązanie. Z tego materiału 
możemy tworzyć litery 
przestrzenne, kasetony, logotypy. 

Sklejka dobrze komponuje się 
z innymi materiałami np. 
podświetlanymi napisami z pleksi. 
Przy pomocy maszyn CNC możemy 
nadać im dowolną formę i wycinać 
z niej piękne projekty. 

Drewno jest ciepłe, naturalne, 
pierwotne. Doskonale wpisuje się 
w wizerunek większości marek. 
Ten materiał szczególnie dobrze 
odnajdzie się w komunikacji 
proekologicznej.

Marcin Machniewski
Marketing Manager

Działamy w oparciu o procesy
Wierzymy, że w celu utrzymania jakości i standardów niezbędne jest działanie procesowe. Dlatego stale 
tworzymy i rozwijamy procedury działania, które usprawniają komunikację i pracę z nami na każdym 
etapie realizacji. 

Na przestrzeni lat dopracowaliśmy kwestie związane z produkcją różnych nośników reklamowych. 
Posiadamy sprawdzone rozwiązania i materiały, które najlepiej nadają się do tworzenia wszelkiego rodzaju 
reklam. Podczas prac koncepcyjnych i projektowych nasi specjaliści skupiają się na wydobyciu jak 
największego potencjału marketingowego danego klienta. Ocenimy  mocne i słabe strony lokalizacji, 
budynków, otoczenia biznesowego i przygotujemy rekomendację dla najlepszych rozwiązań 
brandingowych. Staramy się jak najlepiej komponować reklamy w wygląd i styl budynków, skupiając 
uwagę klientów i prawidłowo eksponować brand.

Praca nad projektami

Oznakowanie dla 
sklepów i puntów 
usługowych
Od wielu lat obsługujemy sieci sklepów 
detalicznych, supermarketów i punktów 
usługowych. Produkujemy wewnętrzne oraz 
zewnętrzne systemy reklamowe, kasetony 
podświetlane, litery 3D oraz wszelkie inne elementy 
przewidziane w identyfikacji wizualnej marki. 
Nasi graficy przygotowują projekty w oparciu 
o szczegółowe plany pomieszczeń i tworzą 
„skrojone na miarę” rozwiązania brandingowe. 

Portfolio

Komentarz do projektu
Z naszego doświadczenia wynika, że wiele firm nie 
wykorzystuje w pełni potencjału swojego brandu. Sami 
prowadzimy firmę, dlatego mamy świadomość, że trudno 
jest śledzić wiodoce trendy w zarządzaniu wizerunkiem oraz 
być na bieżąco w kwestiach nowych technologii reklamy 
zewnętrznej.  Od wielu lat wspieramy naszych partnerów 
w zakresie doradztwa, produkcji oraz montażu różnego 
rodzaju reklam na terenie całej Polski. 

Ewa Latkowska
Specjalistka ds. Identyfikacji i wizerunku
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1. Kaseton 

Podświetlany kaseton 
reklamowy wyróżnia się 
wysoką estetyką wykonania. 
Profesjonalnie eksponuje 
logotyp firmy i łatwo skupia 
uwagę klientów. To jak dbasz 
o wizerunek firmy, 
podświadomie podpowiada, 
jak zajmujesz się sprawami 
swoich klientów.

2. Witryna sklepowa

Najlepsza metoda na poprawę 
widoczności lokalu oraz 
zaprezentowanie swojej oferty. 

3. Druk UV

Drukujemy na ploterze 
wielkoformatowym UV – Oce 
Arizona. Możemy zadrukować 
bezpośrednio niemal wszelkie 
podłoża płaskie o powierzchni 
350×250 cm. Druk w pełnej 
palecie kolorów, jest 
utwardzany za pomocą 
specjalnych lamp UV, dzięki 
czemu jest trwały i ma bardzo 
szerokie zastosowanie w 
reklamie i wzornictwie. 
Posiadamy osobny zespół 
głowic do druku kolorem 
białym.

Druk UV jest dostępny na:

~ Dibond.
~ PCV.
~ Plexi bezbarwnej.
~ Plexi białej.
~ Plexi czarnej.
~ Sklejce.
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Komentarz partnera:

Produkty, które dla nas stworzyli 
były zawsze wykonane z dbałością 
o najmniejsze detale. Nasza 
współpraca z BrandCoast trwa już 
kilka lat i jesteśmy z niej bardzo 
zadowoleni. W tym czasie 
współpracowaliśmy nad 
oznakowaniem kilkudziesięciu 
punktów w całej Polsce. 

Konrad Woliński
Stokrotka Express

;

Oznakowanie firm 
z regionu 
Mamy wielką przyjemność współpracować 
z lokalnymi przedsiębiorstwami regionu 
radomskiego. Powierzyły nam projekty 
z zakresu oznakowania i identyfikacji wizualnej 
swoich przedsiębiorstw w celu budowania 
świadomości marki. W ramach tych działań 
powstały wielkoformatowe logotypy oraz litery 
zdobiące siedziby firm, wielkogabarytowe pylony 
reklamowe, świecące kasetony oraz inne elementy 
brandingowe, które pomagają budować 
świadomość konsumencką.

Portfolio

Komentarz do projektu
Pomagamy przy rebrandingu istniejacych punktów 
sprzedażowych. Chętnie zajmiemy się identyfikacją 
wizualną dla nowo powstających biznesów. Pomożemy 
dobrać elementy brandingowe spójne ze stylem 
graficznym Twojej marki.

Konrad Pękała
Specjalistka ds. Identyfikacji i wizerunku

Jesteś w dobrych 
rękach  

Budowanie wizerunku marki 
jest procesem długofalowym. 
Warto stawiać na sprawdzone 
rozwiązania i partnerów 
biznesowych, którzy zmienią 
Twoją wizję w rzeczywistość. 

Nietypowe zlecenia

Podejmujemy się realizacji 
nietypowych zleceń. Potrafimy 
dostosować procesy produkcji 
pod nowe niespotykane 
projekty. Monitorujemy 
najnowsze trendy na rynku i na 
bieżąco uzupełniamy ofertę 
o nowe produkty.

Doświadczone ekipy 
montażowe

W naszej codziennej pracy 
stawiamy na 
samowystarczalność, 
produkcję na miejscu 
i działania kompleksowe.
Tak samo jest w przypadku 
montażu. Chcemy aby 
w jednym miejscu mieli 
Państwo możliwość 
zaprojektowania, 
wyprodukowania 
i zamontowania swoich 
elementów brandingowych. 
Podejmujemy się realizacji na 
terenie całej Polski. Elastycznie 
podchodzimy do kwestii 
wykonywanych usług. Nasze 
ekipy montażowe mogą 
działać pod naszą lub marką 
partnera biznesowego. 
Posiadamy zaplecze oraz 
potrzebne know-how do 
wykonania nawet najbardziej 
wymagających zadań. 

  

Komentarz: 

Badania marketingowe dowodzą, 
że 90% klientów zwraca uwagę na 
brand i wizerunek marki przy 
wyborze produktu, miejsca zakupu 
czy skorzystania z danej usługi. 
Odpowiednio eksponowany brand 
na nowoczesnych nośnikach 
reklamowych pozwala na zrobienie 
dobrego wrażenia i zaistnienia w 
świadomości klientów. 

Mateusz Kwiecień
Właściciel Brandcoast

;

Pomagamy firmom w rozwoju 
W ramach współpracy z galeriami handlowymi tworzymy m.in. systemy informacji wizualnej 
i oznakowanie komunikacyjne. Powstają u nas elementy visual merchandisingu dla sieciowych punktów 
sprzedaży. Współpracujemy bezpośrednio z właścicielami sklepów, działami marketingu oraz na zlecenie 
agencji reklamowych. Mamy w portfolio wiele realizacji dla punktów sprzedaży w całej Polsce. Wspólnie 
możemy stworzyć wnętrza, w których dobrze będą się czuć zarówno klienci jak i pracownicy. 

Portfolio

Pierwsze dobre wrażenie jest 
kluczowe

Ciekawie wyglądająca sklepowa witryna to 
wizytówka brandu. Jeśli przyciągnie wzrok 
i zaciekawi potencjalnego klienta to z chęcią 
odwiedzi Twój punkt handlowy. Jest to 
element, o który każdy przedsiębiorca 
powinien zadbać. Decyzja o wejściu do 
danego sklepu zapada w ciągu zaledwie 
kilku sekund. Nie masz więc za wiele czasu, 
aby przekonać do siebie odbiorców. 
Niezwykle ważne jest pierwsze wrażenie, 
które na nim zrobisz. Stwórz identyfikację, 
która zachęci do odwiedzin Twojego sklepu. 
Zaprojektujmy razem funkcjonalne 
i stylowe wnętrze, które zwiększy Twoją 
sprzedaż. Większość klientów rozpoznaje 
marki po ich logotypie, ale czy wiesz, że 
ponad 60% klientów rozpoznaje je po ich 
stylu graficznym?

Systemy oznakowań 
i akcesoria reklamowe

Zajmujemy się produkcją różnego rodzaju 
systemów ekspozycyjnych i reklamowych. 
Wykonujemy dedykowane standy i stojaki 
z PCV, dibond czy plexi. Posiadamy w ofercie 
własne rozwiązania ekspozycyjne wykonane 
ze stali, aluminium i drewna.

Daj się zobaczyć!

Branding firmowy to dziedzina 
marketingu, którą łatwo przegapić 
w natłoku codziennych zadań 
i wyzwań stojących przed 
przedsiębiorcami. Poświęcamy 
wiele uwagi na poprawie procesu 
sprzedaży, obsługi klienta czy 
zarządzania asortymentem. 
Zapominając o podstawach takich 
jak poprawny wizerunek 
i oznakowanie, skazujemy się na 
niebyt w silnie konkurencyjnym 
otoczeniu biznesowym.

Marcin Machniewski
Marketing Manager

Pomożemy Ci wyróżnić się 
na tle innych firm i budować 
przewagi konkurencyjne 
w oparciu o wizerunek marki.

Numer telefonu:

506 827 361
k.pekala@brandcoast.pl

Korad Pękała
Specjalista ds. Identyfikacji
i wizerunku

Numer telefonu:

513 103 988
m.kwiecien@brandcoast.pl

Mateusz Kwiecień
Właściciel BrandCoast

% %

LinkedIn

Adres firmy:
ul. Chorzowska 11, 26-600 Radom

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16
www.brandcoast.pl

E P A Q

Jesteśmy producentem
Posiadamy własny park 
maszynowy i proces 
technologiczny produkcji reklam. 
Korzystamy z lokalnych dostawców.

Doradztwo brandingowe
Pomożemy ci przygotować 
kompleksową strategię 
wizerunkową marki opartą na 
sprawdzonych rozwiązaniach.

Szybka wysyłka
Produkty możemy dostarczyć do 
dowolnego miejsca w Polsce, za 
pośrednictwem firm kurierskich 
lub dedykowanego transportu.

Wsparcie techniczne
Posiadamy własne ekipy 
montażowe oraz serwisowe. 
Działamy na terenie całej Polski. 
Możesz liczyć na naszą pomoc!

Doradzimy w wyborze
Zbadamy potrzeby oraz preferencję 
z zakresu reklamy i brandingu. 
Pomożemy dobrać najlepsze 
rozwiązanie.

Obsługa klienta
W razie jakichkolwiek pytań nasi 
konsultanci są do Państwa 
dyspozycji. Skorzystaj z formularza 
kontaktowego, telefonu lub czata.

Pracujmy razem 
Buduj rozpoznawalność dzięki doświadczeniu naszych specjalistów, którzy pomogą Ci na każdym etapie 
rozwoju Twojej firmy. Nowoczesny wizerunek oparty na sprawdzonych nośnikach reklamowych pomaga 
uzyskać przewagi konkurencyjne i lepszą rozpoznawalność wśród klientów.

Oferta współpracy


