Lista
agencji,
które
współpracują
zdalnie
ze (zdolnymi) copywriterami

Być może strzelam sobie w stopę i w kolano. Być może podcinam
gałąź, na której siedzę. Być może jestem ostatnim frajerem.
Tego nie wiem. Ale jeśli mogę komuś pomóc, to… pomagam.

Do których agencji reklamowych uderzyć,
szukając zdalnej pracy?
Przestudiowałem listę agencji, z którymi współpracuję (lub
współpracowałem) w sposób całkowicie zdalny. Słowo
„całkowicie” jest tu kluczowe, bo z doświadczenia wiem, że
niektóre firmy preferują model łączony, czyli częściowo
stacjonarny, częściowo online.
Oto miejsca, w których na pewno Was docenią:
1) Coraz Lepsza Firma
Zaczynam nietypowo, bo CLF nie jest agencją. Tym jednak, czym
firma ta absolutnie góruje nad całą branżą reklamową, jest
kultura organizacyjna i generalnie kultura pracy. Załapać się
tam na współpracę jest cholernie trudno, ale próbować zawsze

warto.
2) K2 Internet
Dobre stawki, profesjonalna współpraca, wypłaty na czas,
klienci z najwyższej półki. Czy można chcieć więcej? Kiedyś
myślałem, że nie, ale dziś pracuję dla CLF i wiem, że jednak
można.
3) Open Gate Visual&Media
Dobre stawki, profesjonalna współpraca, wypłaty generalnie na
czas, dostęp do fajnych klientów. Polecam.
4) JAḾEL
Pracowałem dla nich dawno temu, ale wspominam to całkiem
dobrze, więc… polecam.
5) Textmakers
Bardzo profesjonalna współpraca, zero problemów z kasą,
ciekawe zlecenia. Polecam.
6) Clearsense
Stawki dobre dla początkujących i średnio zaawansowanych,
przelewy na czas, regularne zlecenia. Dobre miejsce do tego,
żeby poczuć choćby namiastkę stałości (pracy etatowej).
7) Eactive
Dobre stawki, przelewy bez opóźnień, profesjonalne podejście.
8) Fabryka Marketingu
Dobre stawki, bezproblemowa współpraca, wypłaty bez poślizgów.

Zapowiedź
pracuję:

książki,

nad

którą

obecnie

„Zarabiaj 2 x więcej, pracując 3 x mniej, czyli cud detoksu
od SM” (zapowiedź książki)

Pozostałe agencje, które warto sprawdzić
9) Medison Media
Bardzo sympatyczna współpraca, dobre stawki, kasa w terminie.
10) Pictorial
Zob. Medison Media
11) Pracuję i leżę
Z tą agencją nie miałem przyjemności (jeszcze!) współpracować,
ale słyszałem o niej same dobre opinie.
12) Opcom
To moja pierwsza agencja; wykonałem dla nich chyba dwa
zlecenia, bardzo bardzo dawno temu. Nie wiem, czy dziś możliwa
jest z nimi współpraca zdalna, ale na pewno warto do nich
uderzyć.
13) Adencja
Bardzo fajna ekipa i taka sama współpraca.
14) Smart Creation
Nie wiem, czy dziś współpracują ze zdalnymi copywriterami, ale

polecam ze względu na świetną atmosferę.
15) Interactivo
Fajna agencja, miła współpraca.
16) Feeria
Robiłem dla nich pojedyncze zlecenia, ale nie mam żadnych
zastrzeżeń co do współpracy.
17) Adjust Marketing
Pamiętam, że tutaj wszystko świetnie grało.
18) Performance Media
Tu też warto aplikować.
19) NuOrder
Tutaj także warto.
20) Rise360
I tu również można popytać.

Których agencji nie polecam?
Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bo w swojej
karierze tylko raz współpracowałem z agencją, która
zbankrutowała. Jeśli miałem już jakieś poważniejsze problemy,
to z nieuczciwymi klientami indywidualnymi, ale to jest już
temat na zupełnie inny wpis.

Zobacz więcej wpisów dla copywriterów:

Jak złapać świetne zlecenie? Cenna rada dla
copywriterów
Przejdź do artykułu

Czarna lista nierzetelnych klientów i agencji
Z kim nie warto współpracować za żadne pieniądze?

Jak zarabiać na swojej pasji 30-100 tysięcy
dolarów rocznie?
Zobacz przepis na rynkowy sukces

Jak zacząć naukę copywritingu, grafiki,
fotografowania? Na pewno nie od… seksu
Przeczytaj poradnik dla przyszłych mistrzów

Jak stać się jeszcze lepszym copywriterem? 10 rad
starego grzyba
Dowiedz się, jak wskoczyć na jeszcze wyższy poziom

