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Zetha Media Ltd. - na rynku mediowym obecni jesteśmy od 2003 r.

Tworzymy największą platformę mediów polonijnych w Wielkiej Brytanii.
Wydajemy gazety oraz portale internetowe.

Organizujemy przedsięwzięcia z obszarów biznesowych, kulturalnych oraz lifestylowych.

Jesteśmy rozpoznawalni na brytyjskim rynku - współpracują z nami przedstawiciele mediów, kultury, nauki, polityki
oraz dużych graczy reklamowych.

Świadczymy również usługi agencyjne typu full-service.

Kim jesteśmy?
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Zetha Media Ltd tworzą profesjonaliści.

Każdy z nas zdobywał swoje doświadczenie w znanych spółkach mediowych.
Łączymy kompetencje wielu dziedzin

związanych z zarządzaniem projektami, poligrafią, marketingiem, reklamą, nowymi technologiami. 

Dzięki temu potrafimy identyfikować potrzeby naszych Partnerów
i wspólnie z nimi cieszyć się z osiąganych celów!

Zespół

Anna Godek-Biniasz
Dyrektor Zarządzająca 

(Ceo)

Mateusz Wiatkowski
Account 
Manager

Ilona Korzeniowska
Redaktor Naczelna 

Tygodnika
„Polish Express”

Karolina Zawojska
Marketing 
Coordinator

Piotr Olszowski
Art Director 

Polish Express

Damian Łęcki
Art Director 

Lajt
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Nasze kompetencje wykorzystujemy w realizacji usługi CUSTOM PUBLISHING.

Jest to niezwykle skuteczne narzędzie, wykorzystujące techniki wydawnicze, do osiągania celów marketingowych, PR-owych, CSR-owych.
Tworzą je profesjonalne publikacje przygotowywane na potrzeby instytucji, organizacji, korporacji, spółek. 

Najczęściej są to magazyny, katalogi, raporty roczne, biuletyny informacyjne, foldery, ulotki.

Custom Publishing

Portfolio: http://zetha.co.uk/pl/portfolio/custom-publishing/
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Towarzyszymy naszemu klientowi od początku do końca projektu. 

W zakres naszych usług wchodzą:
wsparcie graficzne (opracowanie nowego lub kontynuacja dotychczasowego layoutu publikacji)•	

content (przygotowanie lub redakcja istniejących treści)•	
korekta językowa (bez znaczenia czy jest to język polski czy angielski)•	

tłumaczenie (zgodnie z bieżącą potrzebą)•	
druk publikacji (współpracujemy z najlepszymi w branży)•	

opiekun projektu (osoba, która czuwa nad przebiegiem całego projektu)•	

Jak pracujemy?

Etapy realizacji

Diagnoza potrzeby
brief •	

spotkanie•	
pomysły•	

Paleta rozwiązań
określenie formatu, •	

dobór rodzaju papieru i druku•	
określenie zakresu prac  •	
graficznych i edytorskich

Wybór opcji
kosztorys•	

prezentacja rozwiązań•	
ustalenie terminów•	

Realizacja
zawarcie umowy•	
prace projektowe•	
realizacja projektu•	



Zapraszamy do współpracy

Siedziba główna:
40 Bloomsbury Way, Lower Ground Floor

London WC1A 2SE - England - United Kingdom

Zetha Media - Polish Express Media Group

Biuro w Krakowie:
Prusa 10/17

30-109 Kraków 
Telefon: 12 444 67 68

http://zetha.co.uk


