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SZKOLENIE: 
 
Sztuka Briefowania, czyli tworzenie i efektywna komunikacja briefu 
kreatywnego. 
 
Nowe szkolenie dla branży reklamowej i dla marketerów – wzmocenienie 
kompetencji strategicznych i umiejętności efektywnej komunikacji. Doskonała okazja 
do wzmocnienia relacji i partnerstwa między Agencją a Klientem.  
 
„Sztuka Briefowania” to kompleksowa wiedza o tworzeniu dobrego briefu 
kreatywnego oraz praktyczne ćwiczenie umiejętności efektywnej komunikacji zadania 
między Klientem a Agencją.  
Dlatego proponujemy -  zabierzcie swojego Klienta i przyjdźcie razem na unikalny 
warsztat szkoleniowy.  
 
Dowiecie się jak przygotować kompletny i inspirujący brief oraz jak wspólnie odbyć 
efektywne spotkania briefingowe, dzięki którym oszczędzicie później wiele czasu. 
Zyskacie nową przestrzeń na spełnianie wzajemnych oczekiwań do jakości prac 
kreatywnych. 
 
Zostańcie mistrzami dobrego rozpoczynania pracy nad każdym rodzajem projektu 
reklamowego. Jesteś marketerem? Zagwarantuj sobie w pełni sformułowane 
zlecenie na kampanię czy projekt oraz dobre zrozumienie zadania przez Agencję. 
Jesteś agencją? Dowiedz się jak sprawić, żeby klient przygotował pełny brief i jasno 
przekazał wszystkie potrzebne informacje. Razem – Klient i Agencja -  
 
DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE? 
 
Szkolenie jest skierowane do pracowników Agencji z działów CS, Strategii, Kreacji, 
New Business oraz do Marketerów – menedżerów marketingu, brand managerów. 
Idealne miejsce do budowania relacji Agencji z Klientami, Klientów z Agencjami I 
zwiększania porozumienia w najważniejszym obszarze jakim jest brief kreatywny i 
briefing – tworzenie I komunikacja. 
 
CELE SZKOLENIA:  
 

• Poznanie zasad tworzenia inspirującego i kompletnego briefu kreatywnego. 
• Wzmocnienie i rozwój kompetencji miękkich w zakresie efektywnej 

komunikacji na etapie briefu. 
• Zwiększenie efektywności współpracy Klient-Agencja 

o dla Klienta – szybsze (terminowe) i adekwatne, zgodne z briefem, 
odpowiedzi na brief, zwiększenie gwarancji dostarczenia pożądanej 
jakości pracy przez Agencję 

o dla Agencji – mniej zgadywania w głowach Klienta, więcej sprawności 
w realizacji zadania i zwiększenie satysfakcji Klienta 

 
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: 
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Po szkoleniu uczestnik: 
• zna pełen proces tworzenia inspirującego briefu kreatywnego 
• umie stworzyć brief kreatywny z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych 

elementów składających się na jego strukturę 
• wie co stanowi o tym, że brief będzie inspirujący dla zespołu i Agencji, i 

Klienta. 
• wie też jak później ocenić zgodność odpowiedzi na brief z jego założeniami 
• zna zasady efektywnej komunikacji briefu, wie jakie pytania trzeba zadać, 
żeby uzyskać jak najwięcej informacji (Agencja od Klienta, Klient od Agencji). 

• potrafi rozpoznawać i zapobiegać błędom briefingowym 
• stosuje umiejętności proaktywnego słuchania w celu osiągania skuteczności 

podczas briefingu 
• wie jak zaangażować zespół w pracę nad zadaniem 

 
PROGRAM:  
 
CZĘŚĆ 1 – MAREK STANISZEWSKI, HEURISTICA 
 

1. Co decyduje dziś o skutecznej komunikacji (kilka słów na temat teoria ZMOT, 
rola nowych sposobów i kanałów dotarcia) 

2. W jaki sposób mapować touchpointy z procesem decyzyjnym klienta? 
3. Role i zależności w relacji: Klient – Agencja oraz funkcjonowanie 

poszczególnych działów w agencji w poszczególnych fazach powstawania 
briefu. 

4. Proces tworzenia briefu i poszczególne sekwencje działań. 
5. Warunki konieczne dla stworzenia inspirującego briefu dla skutecznej 

komunikacji. 
6. Struktura briefu kreatywnego i zasady związane ze spójnością, jasnością i 

zwięzłością opisu kolejnych punktów: 
a. Wyzwania marketingowe stojące przed marką. 
b. Kontekst (gdzie jesteśmy, jaką zmianę chcemy wywołać?) 
c. Cele komunikacyjne (w jaki sposób wynikają z wyzwań biznesowych). 
d. Grupa docelowa – zasady właściwego opisu. 
e. Consumer insight – czym jest i jak go wyrażać. 
f. Główny przekaz (odniesienie do takich kwestii jak propozycja marki, 

USP i ‘key message’). 
g. RTB / uwiarygodnienie (przykłady). 
h. Spodziewana reakcja na przekaz (take-out) 
i. Tonalność, charakter komunikacji. 
j. Osobowość marki. 
k. Rola media-mix, kanałów komunikacji i touchpointów. 
l. Mandatories. 

7. Jak oceniać zgodność prezentowanych idei z Creative Briefem? 
 

 
 



	 4	

CZĘŚĆ 2 – MONIKA NOWACZEWSKA, LIDERMATIC 
 
EFEKTYWNA KOMUNIKACJA BRIEFINGOWA MIĘDZY AGENCJĄ A 
KLIENTEM 
 

1. Zasady efektywnego briefingu - jaki jest przepis na efektywne spotkanie 
briefingowe?  

2. Jakie są niezbędne składniki dobrego przekazania briefu przez Klienta? Co i w 
jakiej kolejności? 

3. Jaka postawa i działania Agencji wspierają dwukierunkową komunikację 
podczas briefingu? A jakie u Klienta? 

4. Jakich pytań nie zadaje Agencja i jakie ma to konsekwencje na dalszy etap 
prac nad strategią i odpowiedzią na brief? Jakie są właściwe pytania? 

5. Jakie są najczęstsze błędy Klienta podczas spotkania briefingowego i jak im 
przeciwdziałać? 

6. Kiedy Klient powinien mówić „sprawdzam”? Kiedy Agencja powinna 
szczególnie dociekać co jest w briefie? Dlaczego to ma znaczenie? 

7. Jaką rolę odgrywa umiejętność proaktywnego słuchania podczas briefingu? 
8. Jaka jest rola i jakie powinny być pytania osób z działu Client Service, Kreacji, 

Strategii na etapie briefingu? 
9. Jak budować ekspercką pozycję Agencji w oczach Klienta dzięki prowadzeniu 

briefingu? 
10. Jak budować zaangażowanie agencji w realizację zadania z briefu 

kreatywnego?  
 
FORMUŁA WARSZTATÓW: 
Warsztat zawierający praktyczne ćwiczenia wykorzystujące elementy omawianej 
teorii. Prezentowane zagadnienia przeplatane są zadaniami rozwiązywanymi przez 
grupy. Interaktywna formuła warsztatowa silnie angażująca uczestników. Miejsce na 
dyskusje i wymianę poglądów. 
 
PROWADZĄCY:  
 
MONIKA NOWACZEWSKA 
Trener, blogerka (prowadzi blog klientagencja.pl), 10 lat spędziła w sieciowych 
agencjach, kolejne 10 lat w marketingu, w tym jako dyrektor marketingu,  
ma różnorodne doświadczenie pracy w środowisku zarówno 
międzynarodowym, jak i lokalnym. Od 5 lat jest trenerem zarządzania  
i przywództwa marketingowego oraz doradcą biznesowym.  
 
Współpracowała z globalną firmą doradczo-szkoleniową Achieve Global,  
gdzie prowadziła projekty szkoleniowe z zakresu zarządzania i przywództwa dla 
kadry menedżerskiej m.in. dla Raiffeisen Polbank czy Ferrero (zwiększanie 
efektywności zespołów, przekładanie strategii na rezultaty, rozwiązywanie konfliktów, 
umiejętności interpersonalne, prowadzenie oceny pracowników).  
 
Ma 20 lat doświadczenia w branży marketingowej. Pracowała w sieciowych 
agencjach reklamowych McCann-Erickson jako Account dla międzynarodowych 
marek takich jak L’Oreal, Nestle, Coca-Cola, Danone. Potem jako kierownik promocji 
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wizerunku firmy w Telekomunikacji Polskiej / Orange Polska, Dyrektor Marketingu 
Inteligo w PKO Banku Polskim.  
 
Ukończyła Studia Doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów na SGH oraz 
Filologię Klasyczną na UW. Ma także wykształcenie muzyczne. Brała i czynnie 
bierze udział w przekrojowych projektach marketingowych, tworzy i wdraża strategie 
wspierające rozwój biznesu firm i marek zarówno z obszaru B2C, jak i B2B.  
 
Autorka bloga branżowego klientagencja.pl, gdzie publikuje artykuły i wywiady 
dotyczące meandrów współpracy biznesowej – z obu perspektyw: Klienta i Agencji. 
 
MAREK STANISZEWSKI 
Pasjonat strategii komunikacji. 20-letnie doświadczenie w budowaniu marek i 
badaniach ich kondycji, zdobywał m. in. w międzynarodowych ag encjach 
komunikacji marketingowej (Ogilvy, Euro RSCG, Young & Rubicam, Havas 
Worldwide Warsaw), gdzie pełnił m. in. funkcję wiceprezesa i szefa oddziału 
badań i doradztwa strategicznego BAV Consulting). Pełnił również obowiązki 
CMO w Canal+ Cyfrowy. 

Wykładowca i trener; prowadził zajęcia m. in. w: ICAN Institute – HBP, WSKiM im. J. 
Giedroycia, SMR przy Akademii L. Koźmińskiego czy Akademii Questus. 

Współtworzył formułę i program oraz jest wieloletnim wykładowcą branżowej Szkoły 
Strategii Marki przy SAR. Jako jurotr oceniał prace w takich konkursach jak Effie, 
Superbrands, IAB Creative Showcase, Innovation Award, Ad Venture. Członek Rady 
Ekspertów THINKTANK. 

Autor kilkudziesięciu publikacji na temat komunikacji i strategii. Jest również 
autorem książek: "Atlas strategiczny" i "Strategiczny podstęp" oraz współautorem 
książki "Portret klienta". Należy do grona założycieli Stowarzyszenia „Marketing 4 
Business”.  

Pomysłodawca i współorganizator projektu Farma Inwencji. Założyciel i Prezes 
Fundacji Homo Inquietus. 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:  
 
Szkolenie jest jednodniowe i odbędzie się w Warszawie, w Centrum Edukacyjnym 
SKM SAR, ul. Czerska 8/10 (budynek Agory), w godz. 9:30 – 17:30 z przerwami 
kawowymi i przerwą obiadową. 
 
Terminy: 
Wybierz jeden z dwóch terminów szkolenia: 11 maja lub 19 maja 2016. 
 
Cena: 
1000 PLN + 23% VAT, cena uczestnictwa dla 1 osoby, dla członków SAR - zniżka 
10% na udział w szkoleniu.  
 
Cena zawiera organizację i prowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe 
(podręcznik uczestnika), poczęstunek (napoje zimne i ciepłe: woda, soki, kawa, 
herbata, kanapki, przekąski, owoce). 
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Ważne informacje:  

• Minimalna liczba uczestników per warsztat: 8, maksymalna 16. 
• Podane ceny są cenami netto, należy je powiększyć o podatek VAT 23%. 
• Realizacja szkoleń odbywa się na podstawie zgłoszenia i akceptacji 

regulaminu.  
• Oferta obowiązuje do 30 czerwca 2016. 

 
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: 
Monika Nowaczewska (Lidermatic)   
monika.nowaczewska@lidermatic.com   
Telefon: 504 307 188  
 
Zapraszamy do współpracy. 
 
Zajrzycie też na blog: www.klientagencja.pl  
  
 
 
 
 
 


