DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE I MIŁE SŁOWA

REFERENCJE KLIENTÓW GANBARO

Współpracowaliśmy na kilku etapach - od consultingu,
przeprowadzenia analizy dotychczasowego funkcjonowania portalu,
przez planowanie koniecznych zmian, networking, aż po ich wdrożenie.
Dzięki wysiłkom zespołu Ganbaro udało się stworzyć nową wersję
prowadzonej przez nas strony, przez co jej czytelność i funkcjonalność
znacznie wzrosła. Potwierdzają to zarówno użytkownicy, czego odbicie
widać także w statystykach. Rekomenduję firmę Ganbaro do
współpracy zarówno w zakresie analizy i tworzenia strategii
rozwojowej przedsiębiorstw, jak i budowania ich wizerunku
w internecie i innych mediach.
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, NAKOLEI.PL

Rafał Polaczek

Zleciłem firmie Ganbaro wykonanie prostej strony internetowej tzw.
wizytówki. Joanna i jej współpracownicy wykazali się fachowością
na każdym etapie pracy – projekt był spójny, dopięty na ostatni guzik.
Nie musiałem się niczym przejmować, bo wiedziałem, że praca zostanie
wykonana z należytą starannością i dbałością o szczegóły.
Nie zawiodłem się.
CEO, IT ELEMENTS

Jakub Łasak

Z usług Ganbaro korzystałam w zakresie copywritingu i szczerze mogę
je polecić. Zespół Joanny Świerkuli wykazał się ogromnym
zrozumieniem środowiska mojej firmy, oferowanych przeze mnie usług,
ich języka oraz potrzeb moich i moich Klientów. Dodatkowym atutem
była terminowość i bardzo szybkie tempo wykonania zlecenia,
bez straty jakości. Rekomenduję Ganbaro do projektów powiązanych
z copywritingiem.
CEO, DOMOWE METAMORFOZY

Maria Ernst

Pragnę polecić firmę Ganbaro, z którą współpracowałem w zakresie
tworzenia treści na prowadzony przeze mnie serwis. Usługi
copywriterskie Ganbaro zostały dopasowane do potrzeb naszej firmy,
a cały proces przebiegał w atmosferze dialogu. Zespół Joanny Świerkuli
wykazał się ogromnym profesjonalizmem na każdym etapie pracy.
W efekcie otrzymałem optymalne rozwiązanie, którego w tamtej chwili
potrzebowałem.
CEO, BIURA-RACHUNKOWE.WAW.PL

Kamil Bartos

Joanna świetnie koordynowała nasze działania w ramach kilku edycji
konferencji dla inżynierów. Jest nieoceniona w radzeniu sobie
ze spiętrzeniem działań marketingowych tuż przed konferencją.
Pokazała nam dobre pomysły i swoje doświadczenie w budowaniu
przekazu medialnego dotyczącego specjalistycznej konferencji,
a następnie dbaniu o poziom naszej promocji.
WSPÓLNIK, SANDLER TRAINING

Bartłomiej Posmyk

Firma Ganbaro zasługuje na dobrą rekomendację. Korzystamy z usług
zespołu Joanny Świerkuli już ponad rok, zarówno na poziomie
marketingowym, PR-owym, jak i managerskim. Jesteśmy zadowoleni
ze współpracy, na każdym etapie możemy liczyć
na profesjonalizm,kreatywność i zrozumienie.
PREZES, PAKER SP. Z O.O.

Krzysztof Skrocki

Joanna is great organized hence very effective. She has a highly
developed interpersonal, marketing and business skills. Really smart
and open minded.Very friendly and people oriented without loosing
focus on business and KPIs. She keeps her word and is extremally
reliable. It’s a real pleasure to cooperate with her.
EXECUTIVE MANAGER, INFRON

Marcin Rutecki

Mam przyjemność rekomendować panią Joannę Świerkule
na menedżerskie stanowisko w obszarze public relations. Z panią
Joanną współpracowała w realizacji projektu PR dla firmy Pracownia
Synergii, który trwał od września 2016 do listopada 2017. Kierując tym
projektem, przez ponad rok miałem okazję poznać profesjonalizm pani
Joanny, która pełniła wtedy funkcję menedżera w Pracowni Synergii.
We wspomnianym projekcie pani Joanna Świerkula była
odpowiedzialna m.in. za relacje z mediami, organizacje eventów,
personal PR. Wykazała się też praktycznymi umiejętnościami
w dziedzinie komunikacji marketingowej i reklamy BTL.
Pani Joanna jest osobą odpowiedzialną, kreatywną, świetnie pracująca
w zespole a także umiejętnie budującą dobrą atmosferę w każdej
sytuacji.
SENIOR POLSKIEGO PR

Wiesław Uziębło

Człowiek uczy się całe życie, a zwłaszcza, gdy podejmuje własną
działalność biznesową. Nasze małe, ale ambitne wydawnictwo bardzo
potrzebowało fachowego wsparcia w dziedzinie reklamy i PR. Ganbaro
okazało się świetnym wyborem! Na spotkaniach konsultacyjnych,
specjalnie skrojonych na nasze potrzeby Joanna i Paweł nie tylko nam
doradzali, lecz także fundowali burzę mózgów, a nawet… zadawali pracę
domową. Współpraca z Ganbaro przyniosła nam konkretne
rozwiązania marketingowe, wskazała nowe kierunki myślenia
oraz pozwoliła skontaktować się ze specjalistami z innych użytecznych
branż, jak np. IT. Joanna Świerkula – świetnie zorganizowana
i wymagająca porządku od innych – oraz Paweł Borządek –
podsuwający nowe pomysły i oferujący twórczą krytykę –
to doskonały zespół, który pomógł nam w ważnym dla naszego
przedsięwzięcia momencie. Ganbaro – arigato!
WSPÓŁWŁAŚCICIELKA WYDAWNICTWA KROPLA

Agnieszka Ploch

Joannę Świerkulę poznałem pięć lat temu (jako reprezentantkę jednej
z organizacji pozarządowej), kiedy trzy lata temu zapytała mnie,
czy nie słyszałem, że ktoś szuka pracownika przyjąłem ją od razu.
Joanna pracując w Pracowni Synergii zawsze wykazywała się
zaangażowaniem i kreatywnością w działaniach. Ma wiedzę z zakresu
public relations i reklamy, a także potrafi zrozumieć potrzeby Klientów
i doradzić najlepsze rozwiązanie.
Doceniam szczególnie Jej wrodzoną łatwość do nawiązywania
przyjaznych relacji zarówno z Zespołem (także po awansie
na stanowisko dyrektora operacyjnego), a także z Klientami, co
przekładało się na dobrą atmosferę przy współpracy i większą sprzedaż.
Joanna jest osobą energiczną, komunikatywną, szybko odnajduje się
w nowym otoczeniu i łatwo nawiązuje kontakty, dlatego to Ona
reprezentowała naszą firmę na spotkaniach networkingowych.
Powierzone zadania wykonywała z należytym zaangażowaniem,
systematycznie i dokładnie. Potrafiła pracować pod presją czasu,
sprawdzała się w sytuacjach stresowych, zawsze zachowując spokój.
Wyśmienicie radziła sobie zarówno wykonując indywidualne zadania,
jak i pracując w zespole. Dużym atrybutem pracy z Joanną jest jej
automatyzacja do rzetelnego wykonywania pracy oraz głęboka
lojalność wobec pracodawcy. Zawsze była otwarta na różne zmiany
w sposobach działania firmy.
Joanna jest bardzo ambitna, stale dąży do podnoszenia swoich
kwalifikacji zawodowych. Jest otwarta na nowe wyzwania. Pracując
w naszej firmie pięła się po szczeblach kariery od copywritera, project
managera, acount managera, key acount managera, aż do dyrektora
operacyjnego, doradcy i sprzedawcy w jednym.
Bardzo rekomenduje współpracę z Joanną Świerkulą.
CEO TOWARZYSTWA BIZNESOWE SA

Maciej Gnyszka

GANBARO
razem dążymy
do celu

