KATALOG
P R O D U K T Ó W I U S Ł U G
2 0 2 0 / 2 0 2 1

O N L I N E

HANKA
WARSZAWI ANKA

H A N N A

D Z I E L I Ń S K A

Kontakt
biznes@hankawarszawianka.com
https://www.linkedin.com/in/hannadzielinska/
https://www.instagram.com/hankawarszawianka/

HANKAWARSZAWIANKA.COM

|2

Jako była dziennikarka newsowa jestem

Do mojego portfolio dodaj jeszcze długie

przyzwyczajona do trzymania ręki na pulsie

doświadczenie przewodnika, a będziesz

i… posługiwania się świetną polszczyzną. Dziś

wiedzieć, że po krótkim rozpoznaniu

wykorzystuję ją do pisania książek,

przygotuję produkty dokładnie dopasowane

tworzenia firmowych publikacji,

do Twoich potrzeb. Z polotem, w terminie,

kalendarzy i albumów. Są one nie tylko

pomysłowo i rzetelnie. Nie do pogodzenia?

starannie, efektownie wykonane – tak by

Przekonam Cię, że jest inaczej.

zachwycić Twoich kontrahentów, ale też
wzmacniają prestiż Twojej marki i dodają

jej unikalnego charakteru.
Jako kierownik produkcji specjalizuję się w
realizacji zadań, które pozornie wydawały się
niewykonalne. Dziś umiejętności

Zapraszam,
Hanna Dzielińska

„wszechogarniania” służą mi do organizowanie
niezapomnianych integracji, wyjść i imprez
firmowych. Albo – okiełznaniu produkcji

telewizyjnej. Powiem Ci więcej – teraz podczas
pandemii przydają mi się one do produkcji
wydarzeń online – wieczorów autorskich, paneli
dyskusyjnych, śniadań biznesowych.
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REPORTAŻ
VIDEO
Dla kogo: dla regionu, dzielnicy,
miasta, wydarzenia, wystawy
muzealnej, instytucji kultury

To odpowiedź na potrzebę szybkiego
i łatwego przyswajania informacji,
również historycznych.
Lekki, popularyzatorski, a zarazem
profesjonalnie zrealizowany materiał

video pozwala na zapoznanie się z
wciągającą historią najciekawszych
budynków, postaci, rodów czy wydarzeń
ważnych dla regionu.
Kliknij

na zdjęcia i obejrzyj ostatnie

reportaże, albo tutaj

,żeby

zobaczyć wirtualny spacer po starej
Warszawie zrealizowany na zlecenie
Narodowego Archiwum Cyfrowego.
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QUI Z
D O

S A M O D Z I E L N E G O
O D K R Y W A N I A

M I A S T A / R E G I O N U / W Y S T A W Y

Odbiorcy: dorośli
Dla kogo: dla regionu, dzielnicy, miasta, wydarzenia,
wystawy muzealnej

To pomysł trasy, którą pokonuje się w półtorej godziny,
pełnej z zagadek, rebusów, łamigłówek dotyczących
lokalnych ciekawostek. Czytelnik ma za zadanie np.
złamanie szyfru, ułożenie zdania z rozsypanych sylab,
rozpoznanie miejsca ze starego zdjęcia itp.
Angażująca, pomysłowa forma sprawia, że odbiorca
zapamiętuje dane miejsca i chcą do nich wracać.
Kliknij

na zdjęcie, a zobaczysz jak wygląda gra, którą
zrobiłam dla BGK.
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INTEGRACYJNA

GRA

TERENOWA/MIEJSKA
PRODUKCJA,

–

KOORDYNACJA,

SCENARIUSZ
I

PRZYGOTOWANIE

ZADAŃ

Dla kogo: dla firm, które chcą w zdrowy sposób zintegrować

pracowników, tkwiących godzinami przed ekranem/ albo dla takich,
w których tradycyjne szkolenie się nie sprawdzają i trzeba je
ubogacić bardziej odlotowymi elementami

CSR rośnie w siłę, ale żeby Twoi pracownicy wciąż chcieli się włączać
w takie działania, czasem trzeba fortelu. Tu muszę Ci coś wyznać:
dawno temu pracowałam jako kierownik produkcji telewizyjnych
przy programach rozrywkowych. Stawka była wysoka, więc
adrenalina też (dla każdego coś miłego – również dla

introwertyków!). Był rafting, harleye, helikopter nad Wielkim
Kanionem, kręcenie krótkiego filmu z udziałem uczestników/

występ w legendarnym francuskim kabarecie/ wspinaczka/szukanie
skarbów/nurkowanie bezdechowe/malowanie pod okiem słynnej
artystki. Dziś tego typu atrakcje zapewniam moim klientom.
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Mogą być samodzielną grą integracyjną albo wprowadzeniem do
szkolenia, które odbędziecie kolejnego dnia.

Zadania mogą mieć charakter zręcznościowy, artystyczny,
intelektualny, ale też tożsamościowy i miejski/ regionalny, by
wykorzystać walory miejsca, w którym się spotykacie.
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Ś NI ADANI E
B I ZNE S OWE
wykład, quiz, opowiadanie na śniadanie

To zaskakujący sposób na uprzyjemnienie Twoim
gościom albo kontrahentom czasu, który spędzają przy
śniadaniu (póki co – przed ekranem). Nuda to ostatnie,
co Was spotka. To możliwe dzięki angażującym quizom
na temat, który wspiera misję Twojej firmy.

Co to może być?
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Oto przykładowe tematy:

1.|JAK ZOSTAĆ KRÓLEM (BIZNESU)
To wciągająca opowieść o wyczuciu rynku
i nowatorskich pomysłach marketingowych, które
sprawiły, że:
niepozorny fryzjer z Sieradza stał się gwiazdą
nożyczek i przygotowywał do koronacji pukle
Elżbiety Windsor
augsburscy kupcy obsługiwali papieża, a w
końcu rozwinęli interes nad Wisłą
obrotna Chaja z krakowskiego Kazimierza stała
się jedną z najbogatszych kobiet w historii

2. ENFANTS TERRIBLES NA
BIZNESOWYM PODIUM
Pokażemy Ci, kogo wziąć za wzór, żeby nie tracąc
kręgosłupa dostać się na szczyt. Słowem, będzie o:
artyście, który dyktował warunki papieżom
odsądzanych od czci i wiary prezydentach,
którzy zmienili oblicza swoich miast
abnegacie, o którego zainteresowanie
zabiegają koronowane głowy

3. ALE TO JUŻ BYŁO
Czyli które „rewolucyjne” sposoby na zwiększenie
produktywności, sprzedaży czy zasięgów
niepotrzebnie wymyślamy na nowo
ucz się ucz… od starożytnych
jak skromny nauczyciel poezji stał się europejskim
rekinem biznesu
jak doświadczenia Johna Rockefellera wyniosą
Cię na szczyt
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ICE-BREAKER NA
SZKOLENIU/KONFERENCJI
(krótki, wciągający show z quizem na żywo)

Dla kogo: dla organizatorów szkoleń, dla których
user experience UX jest wartością

To propozycja angażującego, kilkunastominutowego
występu podczas szkolenia czy konferencji. W 15-20 minut
uczestnicy dowiadują się np. jak praca ich poprzedników
sprzed dekad wpłynęła na kształt Warszawy/Nowego
Jorku/Rzymu czy innego, wybranego miejsca na
świecie; integrują się ze sobą i wiedzą, że po szkolenia do
Ciebie zawsze warto wracać
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SPACER
MIĘDZYMIASTOWY
Z

BIZNESEM

W

TLE

Dla kogo: dla firm, które chcą dać swoim pracownikom oddech
podczas uciążliwego czasu pandemii. Albo poznać
z miejscami, gdzie znajdują się oddziały firmy, bez ruszania się
z fotela (bo póki co trudno inaczej)

To kompromis na czas pandemii. Wcale nie zgniły – dowodzą tego
tysiące fanów spacerów międzymiastowych online, które robię od
marca 2020. W godzinę Ty i Twoi pracownicy mogą poznać odległe
miejsce na ziemi z prawdziwym specem. Taki, który wciągnie ich
w rozmowę, a jednocześnie opowie co nieco o branży, w której
działacie, tyle, że hen w wielkim świecie. Możemy też zabrać Cię do
dwóch wybranych miast i przejść się, np. przez dzielnice biurowe.

Co powiesz np. na Mediolan, Londyn i Warszawę?
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PODCAST

Dla kogo: dla regionu, dzielnicy, miasta, wydarzenia,
wystawy muzealnej, uczelni, firmy

Wciągające, nagrane lektorskim głosem opowieści
o postaciach i wydarzeniach z życia Twojego regionu
to doskonały pomysł na jego promocję, zwłaszcza wśród
tych, którzy dotąd jeszcze tam nie dotarli. Nagranie serii
sprawi, że odbiorcy będą czekać na kolejne odcinki,
a Ty zbudujesz świadomość miejsca opartą o konkretną,
dopasowaną do Twoich celów narrację.
Kliknij
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pani Hanki/Król logiki
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SPACER
MIĘDZYMIASTOWY
Dla kogo: dla regionu, dzielnicy, miasta

W ramach autorskich cotygodniowych spacerów online nasi
widzowie poznali m.in. Ostródę, Tykocin, Wałbrzych, Katowice,
Wrocław, Kórnik ale też Lizbonę, Salamankę, Monachium czy
Langwedocję. To trwające ok. 45 minut wyprawy online, zatem

dostępne dla każdego, przez lokalne ciekawostki. Na miejscu o tych
„smaczkach” opowiada nam starannie wybrany lokalny przewodnik
lub pasjonat. jest Do tej pory zrealizowałyśmy w tym trybie już ponad
50 spacerów z gośćmi oraz 60 spacerów warszawsko-rzymskich,

rekordowy do dziś (od marca) obejrzało ponad 35 tysięcy osób.

Rozpisane na cykl, mogą stać się ekranowym odpowiednikiem
spacerów, które z racji powracających lockdownów nie są obecnie
możliwe do przeprowadzenia w terenie. Dodatkowym atutem jest to,
że można je oglądać długo po tym, kiedy zostaną nagrane. W ten
sposób przyciągają do regionu nowych fanów.
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QUI Z
D O

S A M O D Z I E L N E G O
O D K R Y W A N I A

M I A S T A / R E G I O N U / W Y S T A W Y
Odbiorcy: dzieci i młodzież

Dla kogo: dla regionu, dzielnicy, miasta, wydarzenia,
wystawy muzealnej

To pomysł na spędzenie wartościowego czasu z dzieckiem
albo nastolatkiem. Zagadki dopasowane są do wieku
odbiorców, a interaktywna forma – w tym nagrane krótkie
historyjki, opowiedziane przez przewodnika – zachęcają do
samodzielnego poznawania okolicy.
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KS I ĄŻKA/ P UB L I KACJ A
P ROMOCYJ NA

To najbardziej rozbudowane zamówienie. Trasy prowadzą przez
najciekawsze miejsca, postaci historie, którymi warto się pochwalić. Może
przybrać formę książki (przeznaczonej do dystrybucji w księgarniach),
ebooka (w tym interaktywnego)

czy albumu (do użytku wewnętrznego,

jako materiał promocyjny dla ważnych Gości).

Zakres prac w przypadku produktów fizycznych jest dopasowany do Twoich potrzeb.
Może obejmować cały proces (idea kreatywna, koordynacja prac, opieka
merytoryczna, redakcja, korekta, wybór zdjęć, projekt graficzny, skład, łamanie, druk)

lub jego część.

HANKAWARSZAWIANKA.COM

| 22

Chcesz dowiedzieć się więcej o biznesowym potencjale
moich produktów?

Przeczytaj wywiad w Label Magazine albo posłuchaj
na antenie BBC.

Label Magazine
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COŚ

WPADŁO

ALBO
W

CI
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ZADZWOŃ,

CZYM

MOGĘ

OKO?
A

CIĘ

NAPISZ

USTALIMY,
WESPRZEĆ.

biznes@hankawarszawianka.com
tel. 730 010 885

POBIERZ

NAJNOWSZY

MINI-PRZEWODNIK

POBIERZ
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