Usługi
copywriterskie:
artykuły i teksty reklamowe,
scenariusze spotów

Jestem copywriterem
Piszę teksty, które przekonują klientów do zakupu produktu lub
usługi.
Tłumaczę zawiłe sprawy na język zrozumiały przez każdego.

Jestem też scenarzystą
Inspiruję obrazami i dźwiękami.
Zamieniam słowa w błyskotliwe sceny filmowe.

Jakie usługi copywriterskie wykonuję?
KLIKNIJ TUTAJ
Skontaktuj się ze mną, jeśli potrzebne są Ci:

TEKSTY DLA BRANŻY IT
Zobacz ofertę usług dla branży IT

NAZWY FIRM, MAREK PRODUKTÓW, AKCJI ITP.
Zrozumiała i dobrze kojarząca się nazwa to podstawa sukcesu.

HASŁA, CLAIMY, SLOGANY REKLAMOWE
Nazwa to podstawa, ale slogan to coś, co powtarzać będą sobie
Twoi klienci.
Zobacz więcej >>>

TEKSTY NA STRONY INTERNETOWE
Teksty nie tylko przekonują klienta do zakupu.
Pomagają również w zdobyciu wysokich pozycji w wyszukiwarce
Google.

OPISY PRODUKTÓW DLA SKLEPÓW INTERNETOWYCH
Opis informuje i przekonuje.
Decyduje o tym, czy klient przejdzie do kasy, czy porzuci
koszyk.

ARTYKUŁY NA BLOGI FIRMOWE
Content marketing to potężna broń w walce z konkurencją.
Nabojami w tej wojnie są artykuły na blogach firmowych.

ARTYKUŁY NA POTRZEBY CONTENT MARKETINGU
Content marketing to zdobywanie klientów za pomocą treści.
Artykuły to jedna z jego najpopularniejszych form.

ARTYKUŁY SPONSOROWANE
Artykuł sponsorowany zawierający Twoją reklamę może być
porywający!

TEKSTY ULOTEK
Cały świat przeszedł do internetu, ale ulotki nadal trzymają
się mocno.
To nie przypadek!

TEKSTY DO FOLDERÓW REKLAMOWYCH
Folder to przede wszystkim zdjęcia, ale dopiero plastyczny
opis może nadać im prawdziwej niezwykłości.

TEKSTY LEKTORSKIE DO
(przyrodniczych itp.)

FILMÓW

EDUKACYJNYCH

Głos z offu może wznieść film na wyżyny sztuki.
Zwykły, ludzki głos…

TEKSTY PIOSENEK
Piosenka w reklamie?
Doskonały sposób na to, żeby o Twoich produktach nuciła cała
Polska.

TEKSTY BAJEK REKLAMOWYCH
Bajka to skuteczny sposób na dotarcie do umysłu dziecka.

Scenariusze reklamowe i literackie
KLIKNIJ TUTAJ
Copywriting to niezwykle pojemna dziedzina sztuki reklamowej.
Bardzo często copywriterzy są wynajmowani do tworzenia
scenariuszy do treści audio oraz wideo.
Dlatego skontaktuj się ze mną, jeśli potrzebny Ci jest:

SCENARIUSZ SPOTU REKLAMOWEGO (WIDEO)
Przetłumaczę Twój pomysł
emocjonujących obrazów.

na

język

atrakcyjnych

i

SCENARIUSZ DO EXPLAINERA WIDEO
Pomogę

Twoim

klientom

zrozumieć

to,

czego

nie

da

się

wytłumaczyć inaczej niż za pomocą obrazów.

KONCEPCJA DO WHITEBOARD ANIMATION
Rozpiszę kolejność rysunków tak, żeby widz zrozumiał w lot, co
chcesz mu przekazać.

POMYSŁ NA ANIMACJĘ
Stworzę koncepcję dla animacji reklamującej Twoją markę.

SCENARIUSZ REKLAMY RADIOWEJ
Wymyślę reklamę opartą na dźwiękach słów, którą będzie łatwo
sobie wyobrazić.

SŁUCHOWISKO RADIOWE DLA DZIECI
Napiszę scenariusz, którego fabuła porwie małych słuchaczy.

SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA TEATRALNEGO DLA DZIECI
Napiszę sztukę, którą będzie się oglądało jak dobry film.

SCENARIUSZ FILMU DOKUMENTALNEGO
Film dokumentalny może być w pełni
historycznych – i kipieć od emocji.

oparty

na

faktach

SCENARIUSZ SZTUKI TEATRALNEJ DLA DOROSŁYCH
Dobra sztuka teatralna nie potrzebuje efektów specjalnych,
żeby ściskać widza za gardło.

SKRYPT DLA TELEMARKETERÓW
Skuteczna rozmowa telefoniczna nie może być improwizowana.

SCENARIUSZ / TEKST DO KURSÓW ONLINE (+ do platform
e-learningowych)
Uczenie innych to wielka sztuka.

SCENARIUSZ SPEKTAKLU MUZYCZNEGO
Obraz przemawia bardziej niż słowa.
A obrazowi połączonemu z muzyką trudno się oprzeć.

Co odróżnia mnie od innych copywriterów?
To, że jestem copywriterem i kompozytorem.
Wykorzystuję swoje wykształcenie muzyczne do tworzenia
skutecznych, angażujących i świetnie brzmiących tekstów
reklamowych.
Wiem jedno: naprawdę dobry tekst ma rytm, tempo i melodię, a
jego słowa harmonijnie współgrają ze sobą.

Maciek Wojtas jest dla mnie zagadką!
Nie wiem, jak on to robi, ale dyryguje słowami w taki sposób,
że wywołuje z nich obrazy, a zdania układa w posłuszne mu
opowieści.

Jest biegłym rzemieślnikiem o duszy artysty.
Najbardziej skomplikowanym treściom dodaje świeżości,
klarowności, humoru i trafia nimi prosto w serce.
dr Monika Górska, założycielka
Storytellingu Biznesowego

Mistrzowskiej

Szkoły

Usługi copywriterskie: opinie klientów
Dlaczego warto nawiązać ze mną współpracę?
Oto kilka opinii klientów:

Długo szukaliśmy copywritera, który stworzyłby dla nas tekst
oddający nasze wartości i atmosferę naszej firmy, a nie tylko
przepisał puste slogany marketingowe.
Bardzo żałujemy, że współpracę z panem Maciejem nawiązaliśmy
tak późno.
Różnica w jakości dostarczanych przez niego tekstów w
porównaniu z innymi copywriterami, z którymi mieliśmy okazję
współpracować, jest ogromna!
(Anna Szreder, MOVO sp. z o.o.)

Usługi Pana Macieja to jedne z tych, po które się wraca. Już

kilkukrotnie mieliśmy okazję współpracować, tworząc teksty
dla marki GG (Gadu-Gadu).
Współpraca na absolutnie profesjonalnym poziomie, a moment,
kiedy otrzymujemy i czytamy zamówione treści jest zawsze
wspaniałym doświadczeniem!
Z przyjemnością polecam nieszablonowe usługi Pana Macieja
Wojtasa.
(Agnieszka Remus, Fintecom Sp. z o.o., właściciel marki GG)

Kreatywny, terminowy i piekielnie inteligentny – taki jest
Maciej Wojtas.
To copywriter, dla którego rzetelna, dogłębna analiza źródeł
to podstawa.
oczekiwania!

Jego

teksty

idealnie

(Joanna Rodaczek, Ocmer, Sp. z o.o.)

Zobacz więcej opinii klientów >>>

trafiają

w

nasze

Nagrody w konkursach scenariuszowych
1) Finał najbardziej prestiżowego konkursu scenariuszowego w
Polsce – Script Pro (kategoria: słuchowisko)
2) Wyróżnienie w konkursie scenariuszowym Teatru Polskiego
Radia
3) Nagroda w konkursie na scenariusz spektaklu muzycznego

4 najlepsze teksty
Czy akurat te cztery teksty są najlepsze?
Nie wiem, ale możesz od nich zacząć.
Spodobają Ci się, na bank!

200–300 tysięcy straty. Co miesiąc. Naprawdę stać
Cię na taką rozrzutność?
Poruszający artykuł opublikowany na blogu Coraz Lepszej Firmy.
Przeczytaj >>>

Tatuś Muminka na drodze gniewu
Czy da się połączyć bajkę „Muminki” z filmem „Mad Max”?
Okazuje się, że tak. Przeczytaj >>>

Ranking blogów, jakiego jeszcze nie było
Ten tekst odbił się bardzo szerokim echem w blogosferze.
Przeczytaj >>>

Opowieść o wróbelku
Tekst, który powstał z niczego, a podbił serca wszystkich,
którzy go przeczytali. Przeczytaj >>>

Co robię słowami?
Rozpalam emocje
Moje teksty nie pozostawiają nikogo obojętnym. Przykład:
Chrobotek reniferowy

Tworzę angażujące historie,
które wciągają bez reszty. Przykład: Nieszczęścia chodzą
parami, jeżdżą multiplą i grają na altówce

Zmuszam do refleksji
Przykład: O chłopcu, któremu urodziła się mama

Wywołuję u potencjalnego klienta ogromny apetyt na
produkt
Przykład: Przychodzi zupa do blogera (recenzja)

Przykłady tekstów komercyjnych
Opisy produktów
Jak opisać zapach szkła?
Niezwykłe opisy butów
Wysmakowane opisy mebli i nie tylko
Pozostałe opisy

Wpisy na blogi firmowe
Przykłady wpisów na blog firmowy + moje blogerskie atuty
Pozostałe przykłady

Artykuły sponsorowane
Przykłady artykułów sponsorowanych

Scenariusze spotów radiowych
Przykłady spotów radiowych

Scenariusze spotów wideo
Przykłady spotów wideo

Ile to kosztuje?
Zobacz mój (niecodzienny) cennik usług copywriterskich

FAQ
Zobacz najczęściej zadawane pytania.

Zapytaj o darmową próbkę usług:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości
Dane, które mi prześlesz za pomocą tego formularza,
wykorzystam wyłącznie do kontaktu zwrotnego z Tobą. Polityka
prywatności znajduje się w stopce tej strony.
Wyślij wiadomość

