
 

 

 

W branży e-commerce i marketingu internatowym pracuję od 10 lat i nie ma dnia bym nie 

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 oczekiwaniami obu stron. 

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 internetowych z wielu branż 

(dom i ogród, kosmetyki, dziecko, zakupy grupowe) oraz w agencji e-mail marketingowej 

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. 

 

Pomogę Ci 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 marki lub firmy w Internecie 

 zaplanować działania e-mail marketingowe, content marketingowe i komunikację w Social 
Media 

 przeszkolić Twoich pracowników (a także zostanie ich Project Managerem ) 

 rozplanować ścieżki i procesy marketing automation, onboardingu Klienta i lead nurturingu, a 
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 w Internecie w jedną spójną całość 
 

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. 
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Na początek: dziękuję za zainteresowanie moją osobą w ramach rozkręcenia Twojego 

marketingu i sprzedaży. Dobry krok!  

W branży e-commerce i marketingu internetowym pracuję od 14 lat i nie ma dnia bym nie 

robiła zakupów w Internecie, szukała benchmarków lub podglądała różne firmy jak działają.  

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. 

 

Mam doświadczenie w różnych branżach w swoim portfolio mam takich Klientów jak: 

 

 

 Na co dzień pomagam firmom zwiększać konwersję i rozpoznawalność marki w Internecie. 

Wszystko to poprzez konsultacje, szkolenie lub przejęcie marketingowej strefy biznesu 

klienta. 

 

 

 

 

 

Nazywam się Agata Chmielewska. 
 
A moją pasją jest marketing internetowy 

i e-commerce. 
 



 

Chętnie pomogę Ci: 

 ustalić strategię marketingową marki lub firmy w Internecie 

 przeprowadzić audyt Twojej strony lub sklepu internetowego 

 zaplanować działania e-mail marketingowe, content marketingowe i komunikację  

 przeszkolić Twoich pracowników (a także zostać ich Project Managerem ) 

 rozplanować ścieżki i procesy marketing automation, onboardingu Klienta i lead nurturingu, a 

także zaproponuje logiki automatyzacji 

 stworzyć lejki zakupowe 

 wybrać najlepsze narzędzia do marketingu internetowego 

 tworzyć treści na Twoje serwisy internetowe, blogi lub karty produktów w sklepie 

 połączyć wszystkie Twoje aktywności w Internecie w jedną spójną całość 

 

 

W zależności od Twoich potrzeb nasza współpraca może mieć charakter: 

 konsultacji 

 szkolenia lub warsztatu 

 przejęcia części lub całości działań 

 analizy i rekomendacji 

 

W przypadku dłuższej współpracy lub większego zlecenia zorganizujemy warsztaty 

pomagające określić obecną sytuację, cele i potencjalne plany. 

 

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

współpraca oparta na szczerości, zaufaniu i wspólnych celach. 

 



 

Zalety współpracy ze mną: 

 indywidualne podejście – brak szablonów, całość dopasowana do potrzeb klienta 

 elastyczność formy współpracy – dopasowanie do budżetu klienta i znalezienie takiego rozwiązania, 

aby obie strony były zadowolone 

 14 letnie doświadczenie na rynku - w różnych branżach, po stronie klienta i agencji 

 dzięki zdalnej pracy z klientami poniekąd wnoszę do firmy klienta usprawnienia i nowe narzędzia, 

które optymalizują pracę 

 szczerość i partnerskie podejście – wolę powiedzieć: „nie wiem, dowiem się” niż udawać i ryzykować 

popełnieniem błędu. Nie boję się też powiedzieć klientowi, że nie ma racji ;) 

 

 

Opinie o mnie: 

 

 

 

 

 Więcej informacji o mnie znajdziesz na moim blogu w zakładce Poznajmy się 

http://achmielewska.com/kim-jest-agata-chmielewska  oraz w  

serwisie Linkedin https://www.linkedin.com/in/agatachmielewska 



 

 

 

 

Dane kontaktowe: 

Agata Chmielewska 

E-mail: agata@achmielewska.com 

 

www.achmielewska.com 
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