
Branding - Idea, Incepcja, Transgresja.
W trakcie wykładu zostaną poruszone zagadnienia 
związane z tym czym jest marka, i jak ją odpowiednio 
budować. Dowiecie się jaka jest roznica pomiedzy market-
ingiem a brandingiem, co to jest myślenie brandingowe, 
czym jest i jak sie robi IBC - Integrated Branding Communi-
cation. Zapoznacie się z metodami robienia BullsEye i oraz 
sposobami tworzenia idei, które na długo zostają w 
świadomości odbiorców. Podczas warsztatów odpowiemy 
na pytanie czy Wasza instytucja powinna i może być marką 
- jeśli tak to jaką.

+ warsztat - tworzenie marki z podzialem na role.
Czas trwania: 1,5 dnia

Strategia Komunikacji.
Od Idei do Skutecznej Realizacji 
W trakcie zajęć zostają poruszone zagadnienia związane z 
tym - Co to jest strategia komunikacji i jakie są jej modele 
oraz jak ją stworzyć. Poznacie metody weryfikacji strategii. 
Dowiecie się jak je oceniać i w jaki w sposób wdrażać. 
Poznacie przykłady - najlepsze, najgorsze strategie. W 
trakcie warsztatu przejdziecie cały proces budowania 
strategii.

+ warsztat - tworzenie strategii
Czas trwania: 1,5 dnia.

Myślenie Kreatywne.
Tajemnice Kreatywnego Umysłu.
W trakcie wykładu zostają poruszone zagadnienia 
związane z tym co to jest kreatywność i w jaki sposób 
należy ją wyzwalać oraz na czym polega pomyśl kreatywny 
Poznacie przykałdy kreatywnej komunikacji marketingowej 
oraz metody i mechanizmy jej tworzenia. Dowiecie się jak 
wyzwalać potencjał kreatywny w swojej organizacji.

+ warsztat - kreowanie komunikatów
Czas trwania: 1,5 dnia

Marka w Sieci Czyli Paradygmat Nowych Mediów. 
Podczas zajęć dowiecie się dlaczego działania w internecie 
wymagają zaangażowania specjalistów oraz czym żyje 
internet - czyli jak wygląda nasza aktywność w sieci. 
Zobaczycie jak rozłożyć aktywność użytkowników w 
cyfrowym świecie na atomy i z czego składa się digital w 
2014 roku. Przedstawione zostaną działania marketingowe 
w internecie - dziesiątki narzędzi i  sposobów na dotarcie do 
odbiorcy. Omówione zostaną działania promocyjne w sieci. 
Zaprezentowane zostanie określenie celów kampanii i 
dobór narzędzi oraz sposoby optymalizacji tych działań. 
Dowiecie się o  Usability - potędze użyteczności.

+ warsztat - stworzenie nowego serwisu.
Czas trwania: 1 dzień

Video Kontent Czyli Realizacja Filmowa i Telewizyjna. 
W trakcie wykładu dowiecie się jakie są mechanizmy 
związane z realizacją, reżyserią i produkcją filmów i 
programów telewizyjnych oraz NewsCut’ów. Dowiecie się w 
jaki sposób wyprodukować i zrealizować materiały informa-
cyjne oraz jak ocenić realność kosztorysów produkcyjnych. 
Poznacie mechanizmy i tajniki tworzenia kontentu video 
oraz form narracji filmowej. Nauczycie się tworzyć i produ-
kować  kontent samemu na potrzeby własnej organizacji.

Czas trwania: 1 dzień

Działania Alternatywne - Event Management. 
W trakcie spotkania dowiecie się jak stworzyć interesujący 
event. Jak go przeprowadzić i zabezpieczyć jego odpow-
iednią oprawę. Dowiecie się na co zwracać uwagę przy 
kreowaniu komunikacji eventowej i jak ją wykorzystywać w 
efektywny sposób. Poznacie tajniki Produkcji Eventów - 
mechanikę, zasady , sposoby i weryfikacje.

Czas trwania: 1 dzień.

Design Thinking.
W trakcie wykładu poznacie metody i procesy Design 
Thinking. Zapoznacie się z Servqual i zasadami stosowania 
całego sytemu. Nauczycie się jak ją zaadoptować do 
oceny poszczegółnych elementów działaności związanej z 
budowaniem relacji z klientamni. Dowiecie się jak stworzyć 
odpowiedni formularz badawczy i oceniający. Jak określić 
Key Performance Indcators i jak mierzyć jakość usług - 
zewnętrzych i wewnętrznych w waszej organizacji.

+ warszaty - Servqual.
Czas trwania: 1 dzień.

Design. Od kropki do pakowania usług.
W trakcie wykładu poznacie zasady dobrego designu. 
Zapoznacie się z najnowszymi trendami oraz sposobami
na subliminalne sposoby oddziaływania na Klienta. 
Dowiecie się co to są i jak tworzy się obiekty porządania i 
jak wiedzę dotyczącą projektowania praktyzcznie 
zastosować do tworzenia logotypów czy opakowywania 
usług.

Czas trwania: 1 dzień.

Oskar projektuje specjalne programy edukacyjne - dobierając tematykę i wykładowców do określonych potrzeb
Zleceniodawcy. Wraz ze swoim zespołem skłądającym się z trenerów, praktyków biznesu i wykładowców akademickich
prowadzi dedykowane zajęcia, które pokrywają między innymi następujące tematy:

OskarDerych zajmuje się zarządzaniem procesami inteletkualnymi, tworzy idee, które przyczyniają się do wzrostu
wartości rynkowej jego Klientów.  Prowadzi konsultacje dla firm, intytucji i osób prywatnych z dziedziny
szeroko pojmowanego brandingu zarówno tego firmowego jak i osobistego. jest autorem The MindAxis Methodology.
Opracowuje specjalistyczne prezentacje inspirujące innych do kreowania nowych rozwiązań.

oskar@derych.eu

DOŚWIADCZENIE. WIEDZA. INSPIRACJA.



PROF. PIOTR ŁUKASIEWICZ. DYREKTOR STRATEGICZNY
I’ve had a chance to work with Oskar Derych in the course of last 3 years at McCann Erickson Poland. Initially he was 
leading the account team for Plus, a mobile operator, and the largest Agency client at a time. Then he took a charge of 
Growth&New Business, being both a contact for prospects and a driver of NB projects within the agency. Oskar’s 
background is in telecom business. Previously he was responsible for designing and launching of Idea mobile, one of 
the most successful market entries in the nineties in Poland. However his interests and skills go far beyond the area of 
telecommunications. I would say that his core competence is in conceiving and generating ideas – be it for client’s 
business, be it for client’s communication, or be it for the way the Agency performs. He is at ease with discussing core 
strategic direction for the brand as well as details of brand visual identity. Oskar is a natural leader, who sets a direction 
and takes a full responsibility for the effect. He thinks big and – if possible – acts big. He possess a great ability to inspire 
and to push people forward, sometimes to their limits. During his work for MCE he was a person who did not let us rest 
on laurels and be happy for what we had already done. He strived for best, to be good was not enough for him. 
I really enjoyed working with him on a number of projects. In fact he is one of the most imaginative, thinking out-of-the 
box minds I’ve met during my career in advertising. He has a passion which moves him and the people he works with, 
whatever job position he is taking.
KONRAD CABAN. WŁAS�CICIEL FIRMY E-MARKETINGOWEJ
“I'm just the one of Oskar's fans that had the opportunity to work with him and leech the knowledge. It gives much 
more than any school. You can learn branding, marketing and life. Did you ever meet any guru?”
GEORGE MAKOWSKI
“A very talented if not unconventional individual. Extremely creative, outgoing and full of drive! Works with passion and 
enthusiasm. I have had the pleasure to work with him in two organisations and would do so again if the opportunity 
arose!”
JOANNA CHUDY. Senior Account Executive, JWT
(worked indirectly for Oskar at JWT Poland)
“For me it is extremely important to work with people that carry authority although it's not that easy to gain one 
nowadays. And I must say that I was very lucky to be at JWT when Oskar Derych  joined our team. The only of a kind, 
innovative, motivating, creative, unconventional, challenging and charismatic enthusiast with a really uncommon 
passion for what he's doing. A great listener always ready to give support and advice, having time for everyone regar 
less of position and department.  It's an exciting and unforgettable experience to work with a true
professional of such unique and rare personality as Oskar. That's why he enjoys so great and well-deserved respect in 
our company.”
PAWEŁ CIEMIŃSKI. DYREKTOR KREATYWNY G7
Kolorowa postac. Taki gosc, co sie z nim zawsze chce pogadac. Bo nie trzeba zastanawiac sie nad tym, czy jest o czym- 
bo z nim zawsze jest. Ja okreslam takich facetow mianem "wrazliwcow". Pozornie do Oskara to nie pasuje, bo w koncu 
przyk.... potrafi. Ale ma wrazliwe serce, widzi I rozumie wiele. To w czasach dzis cecha gatunku na wymarciu. W wielu 
sprawach sie z nim zgadzam, w wielu innych pewnie nie. Ale jakos na razie nie udało mi sie z nim pokłocic.
ROBERT SIEWIERSKI. GENERAL MANAGER NOKIA POLAND
I had a chance to cooperate with Oskar for a few years. He was handling a dedicated creative and accontants team for 
Nokia on behalf on JWT Warsaw.  During this time he showed himself as bright and personable individual.  His knowl-
edge on telecom sector as well as his ability to motivate teams and delivering fast and efficent marketing and creative 
solutions were very irreplaceable for supporting our position on a Polish market.
KRZYSZTOF WROŃSKI. MANAGER ORANGE / TPSA
Oskar Derych - najbardziej kreatywna osoba, jaka znam. Głowa pełna pomysłow... Pomysłow, poczawszy od tych z 
gatunku "sky is the limit" po te troche bardziej przyziemne. Wspołpraca z nim to nie jakas tam robota... to ocieranie sie 
o artyzm. Dorzuce do tego duza szczypte wspaniałego, empatycznego człowieka, doskonałego szefa oraz mistrza 
humoru i cietej riposty i... Mamy Oskara :). Chciałbym z nim pracowac zawsze...
JAROSŁAW KITA. DYREKTOR KREATYWNY.
Oskar Derych, osoba nieprzecietna. Pełna pasji i inspiracji, ktorej szczerze zazdroszcze energii dzieki ktorej realizuje 
swoje poysły ... nie jednokrotnie szalone. 
PABLO BIARDZKI. ARTYSTA. FOTOGRAFIK. DYREKTOR KREATYWNY
“Highly qulified professional, creative and sometime to much open minded. The man of renesaince with many abilities 
on different fields.”
CEZARY HERMANOWSKI. BIZNESMEN WŁAŚCICIEL ZNANEGO PORTALU
Oskar to najbardziej kreatywny odjechaniec, jakiego znam. Duzo umie, lubi robic nowe i ciekawe rzeczy i to fajne 
rzeczy. Niestety ma tez swoje zasady, co z załozenia jest dobre - bo Cie nie oszuka ale bywa zapatrzony w swoje 
poglady i nikt i nic tego nie zmieni. Emanuje pozytywna energia. Odjechany, Tworczy.

oskar@derych.eu

Oto kilka opinii od osób, z którymi Oskarowi przyszło dzielić zawodowe sprawy.  Znajdują się tu opinie
zarówno tych, dla których Oskar pracował jak i tych, których rozwojem się zajmował. 
Na osobistą prośbę podajemy jedynie te odpowiednie, choć przyznać trzeba, że jego osobowość,
dynamika i charakter działania potrafią polaryzować i nie pozostawiając w obojętności.
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