


W branży e-commerce i marketin
robiła zakupów w Internecie. 

Dzięki temu myślę nie tylko jako handlowiec i marketingowiec czy też „ekspert”, ale także jako 
klient. Stąd też potrafię znaleźć kompromis pomiędzy potrzebami i oczekiwani

Moja ścieżka kariery przebiegała od pola do widelca, dlatego rozumiem problemy 
magazynowe, logistyczne, a także wyzwania stojące przed komunikacją, sprzedażą i 
marketingiem.  

Swoje doświadczenie i wiedzę zdobywałam pracując w sklepach intern
(dom i ogród, kosmetyki, dziecko, zakupy grupowe) oraz w agencji e
Sendingo należącej do grupy OEX/Divante. 

Jako niezależny konsultant i e-marketer w swoim portfolio mam takich Klientów jak:

Współpraca ze mną to nie tylko możliwość wzrostu przychodu i rozwoju firmy, ale także nowe spojrzenie i 
podejście do marketingu i komunikacji. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli nie mogę wejść 
drzwiami, znajduję drogę przez okno.

Uwielbiam poznawać nowych ludzi, dzięki czemu mam szerokie znajomości w branży, co ułatwia realizację 
wielu pomysłów. Naturalną rzeczą jest dla mnie także dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń, co 
bardzo doceniają moi Klienci. 

 

commerce i marketingu internatowym pracuję od 10 lat i nie ma dnia bym nie 
 

Dzięki temu myślę nie tylko jako handlowiec i marketingowiec czy też „ekspert”, ale także jako 
klient. Stąd też potrafię znaleźć kompromis pomiędzy potrzebami i oczekiwani

Moja ścieżka kariery przebiegała od pola do widelca, dlatego rozumiem problemy 
agazynowe, logistyczne, a także wyzwania stojące przed komunikacją, sprzedażą i 

Swoje doświadczenie i wiedzę zdobywałam pracując w sklepach internetowych z wielu branż 
(dom i ogród, kosmetyki, dziecko, zakupy grupowe) oraz w agencji e-mail marketingowej 
Sendingo należącej do grupy OEX/Divante.  

marketer w swoim portfolio mam takich Klientów jak:

Współpraca ze mną to nie tylko możliwość wzrostu przychodu i rozwoju firmy, ale także nowe spojrzenie i 
podejście do marketingu i komunikacji. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli nie mogę wejść 
drzwiami, znajduję drogę przez okno. 
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Dzięki temu myślę nie tylko jako handlowiec i marketingowiec czy też „ekspert”, ale także jako 
klient. Stąd też potrafię znaleźć kompromis pomiędzy potrzebami i oczekiwaniami obu stron. 

Moja ścieżka kariery przebiegała od pola do widelca, dlatego rozumiem problemy 
agazynowe, logistyczne, a także wyzwania stojące przed komunikacją, sprzedażą i 

etowych z wielu branż 
mail marketingowej 

marketer w swoim portfolio mam takich Klientów jak: 
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podejście do marketingu i komunikacji. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli nie mogę wejść 
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Więcej informacji o mnie znajdziesz na moim blogu w zakładce 
http://achmielewska.com/kim

 
in/agatachmielewska

 

Możemy razem wynieść Twój biznes na wyższy poziom, zwiększyć konwersję i 
rozpoznawalność marki w Internecie. Wszystko to poprzez konsultacje, szkolenie lub 
przejęcie marketingowej strefy Twojego biznesu.

Chętnie pomogę Ci: 

 ustalić strategię marketingową
 zaplanować działania e-mail marketingowe, content marketingowe

Media 
 przeszkolić Twoich pracowników (a także zostanie ich Project Managerem )
 rozplanować ścieżki i procesy marketing automation, onboardingu Klienta i lead nurtur

także zaproponuje logiki automatyzacji
 wybrać najlepsze narzędzia do marketingu internetowego
 tworzyć treści na Twoje serwisy internetowe, blogi lub karty produktów w sklepie
 połączyć wszystkie Twoje aktywności

 

Ponieważ kocham swoją pracę i w każdy projekt angażuję się na 101% ważna jest dla mnie współpraca 
oparta na szczerości, zaufaniu i ustaleniu wspólnych celów.

 

 

Więcej informacji o mnie znajdziesz na moim blogu w zakładce 
http://achmielewska.com/kim-jest-agata-chmielewska oraz w serwisie

/agatachmielewska 

Twój biznes na wyższy poziom, zwiększyć konwersję i 
rozpoznawalność marki w Internecie. Wszystko to poprzez konsultacje, szkolenie lub 
przejęcie marketingowej strefy Twojego biznesu. 

strategię marketingową marki lub firmy w Internecie 
mail marketingowe, content marketingowe i komunikację w Social 

Twoich pracowników (a także zostanie ich Project Managerem )
ścieżki i procesy marketing automation, onboardingu Klienta i lead nurtur

logiki automatyzacji 
narzędzia do marketingu internetowego 

na Twoje serwisy internetowe, blogi lub karty produktów w sklepie
połączyć wszystkie Twoje aktywności w Internecie w jedną spójną całość 

onieważ kocham swoją pracę i w każdy projekt angażuję się na 101% ważna jest dla mnie współpraca 
oparta na szczerości, zaufaniu i ustaleniu wspólnych celów. 

Więcej informacji o mnie znajdziesz na moim blogu w zakładce O mnie 
oraz w serwisie 

Twój biznes na wyższy poziom, zwiększyć konwersję i 
rozpoznawalność marki w Internecie. Wszystko to poprzez konsultacje, szkolenie lub 

komunikację w Social 

Twoich pracowników (a także zostanie ich Project Managerem ) 
ścieżki i procesy marketing automation, onboardingu Klienta i lead nurturingu, a 

na Twoje serwisy internetowe, blogi lub karty produktów w sklepie 

onieważ kocham swoją pracę i w każdy projekt angażuję się na 101% ważna jest dla mnie współpraca 



ZAKRES DZIAŁAŃ 

1. Strategia działań z:  
 

 zakresu content marketingu
 komunikacji e-mail marketingowej
 automatyzacji marketingu i komunikacji
 obecności w Social Media
 promocji sklepu internetowego w sieci

 
2.  Wdrożenie i koordynacja 

3. Przygotowanie logik i reguł automatyzacji przy

4. Szkolenia otwarte (dla większej grupy) i

Content- i Social Media Marketing

5. Audyt obecnej sytuacji i konkurencji oraz propo

6. Doradztwo z zakresu e-commerc

7. Tworzenie treści oraz prowadzenie 

8. Project Managment i zarządzanie pracą podwykonawc

 

Jeśli szukasz osoby, która nie boi się działać, dopytywać, szukać i wytyczać nowe ścieżki, a
posiada bezcenne doświadczenie w wielu obszarach marketingu internetowego to zapraszam do 
kontaktu. 

 

zakresu content marketingu 
mail marketingowej  

yzacji marketingu i komunikacji 
obecności w Social Media 

ji sklepu internetowego w sieci  

koordynacja działań marketingowych i promocyjnych  

Przygotowanie logik i reguł automatyzacji przy użyciu marketing automation

(dla większej grupy) i zamknięte (dostosowane do klienta): e

Marketing 

obecnej sytuacji i konkurencji oraz propozycja optymalizacji działań

commerce i marketingu internetowego  

prowadzenie bloga firmowego  

i zarządzanie pracą podwykonawców oraz pracowników firmy

Jeśli szukasz osoby, która nie boi się działać, dopytywać, szukać i wytyczać nowe ścieżki, a
posiada bezcenne doświadczenie w wielu obszarach marketingu internetowego to zapraszam do 

marketing automation  

(dostosowane do klienta): e-Mail-, 

lizacji działań  

ów oraz pracowników firmy 

Jeśli szukasz osoby, która nie boi się działać, dopytywać, szukać i wytyczać nowe ścieżki, a przy okazji 
posiada bezcenne doświadczenie w wielu obszarach marketingu internetowego to zapraszam do 




