
MEDIA COVERAGE
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Publications - media



Publications - media



Press and Internet



PR MANAGER – WRĘCZENIE 
OSKARÓW MARKETINGU –
GALA FINAŁOWA XIV EDYCJI 
PROJEKTU SUPERBRANDS 
POLSKA

LINK: https://www.pr-
manager.pl/artykul/wrecz
enie-oskarow-
marketingu-gala-
finalowa-xiv-edycji-
projektu-superbrands-
polska

Press and Internet

https://www.pr-manager.pl/artykul/wreczenie-oskarow-marketingu-gala-finalowa-xiv-edycji-projektu-superbrands-polska


ONET – OSKARY 
MARKETINGU WRĘCZONE. 
PRZYZNANO NAGRODY 
SUPERBRANDS

https://wiadomosci.onet.pl/
kraj/oskary-marketingu-
wreczone-przyznano-
nagrody-
superbrands/91gwsh6

https://www.onet.pl/inform
acje/onetwiadomosci/oskary
-marketingu-wreczone-
przyznano-nagrody-
superbrands/91gwsh6,79cfc
278

Press and Internet

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/oskary-marketingu-wreczone-przyznano-nagrody-superbrands/91gwsh6
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/oskary-marketingu-wreczone-przyznano-nagrody-superbrands/91gwsh6,79cfc278


MARKETER+ - OSKARY 
MARKETINGU WRĘCZONE

https://marketerplus.pl/teks
ty/nasze-patronaty/oskary-
marketingu-wreczone/

Press and Internet

https://marketerplus.pl/teksty/nasze-patronaty/oskary-marketingu-wreczone/


POLITYKA – NAGRODA DLA 
MARIANA TURSKIEGO

https://www.polityka.pl/opol
ityce/1972150,1,nagroda-
dla-mariana-
turskiego.read#polityka-has-
paylock

Press and Internet

https://www.polityka.pl/opolityce/1972150,1,nagroda-dla-mariana-turskiego.read#polityka-has-paylock


THINKTANK – GALA 
FINAŁOWA SUPERBRANDS 

https://think-tank.pl/gala-
finalowa-superbrands/

Press and Internet

https://think-tank.pl/gala-finalowa-superbrands/


OOH MAGAZINE – OSKARY 
MARKETINGU WRĘCZONE! 
GALA FINAŁOWA XIV EDYCJI 
PROJEKTU SUPERBRANDS 
POLSKA

https://oohmagazine.pl/172
43,oskary-marketingu-
wreczone-gala-finalowa-xiv-
edycji-projektu-superbrands-
polska.html

Press and Internet

https://oohmagazine.pl/17243,oskary-marketingu-wreczone-gala-finalowa-xiv-edycji-projektu-superbrands-polska.html


MARKETING PRZY KAWIE –
WYNIKI XIV EDYCJI 

https://marketingprzykawie.
pl/espresso/projekt-
superbrands-wyniki-xiv-
edycji/

Press and Internet

https://marketingprzykawie.pl/espresso/projekt-superbrands-wyniki-xiv-edycji/


PROTO – NAGRODY 
SUPERBRANDS WRĘCZONE

http://www.proto.pl/aktualn
osci/nagrody-superbrands-
wreczone

Press and Internet

http://www.proto.pl/aktualnosci/nagrody-superbrands-wreczone


FORBES – FORBES Z 
OSKAREM MARKETINGU

https://www.forbes.pl/bizne
s/superbrands-dla-forbesa-
nagrody-branzy-
marketingowej-
rozdane/xehdv8l

Press and Internet

https://www.forbes.pl/biznes/superbrands-dla-forbesa-nagrody-branzy-marketingowej-rozdane/xehdv8l


NOWY MARKETING –
SAATCHI & SAATCHI Z 
TYTUŁEM BUSINESS 
SUPERBRANDS 

https://nowymarketing.pl/a/
28457,saatchi-saatchi-z-
tytulem-business-
superbrands

Press and Internet

https://nowymarketing.pl/a/28457,saatchi-saatchi-z-tytulem-business-superbrands


PUBLIC RELATIONS –
SAATCHI & SAATCHI Z 
TYTUŁEM BUSINESS 
SUPERBRANDS 

https://publicrelations.pl/saa
tchi-saatchi-z-tytulem-
business-superbrands/

Press and Internet
Clients



DPD POLSKA PO RAZ SZÓSTY 
Z GODŁEM SUPERBRANDS

https://biznes.newseria.pl/bi
uro-
prasowe/konsument/dpd-
polska-po-raz-
szosty,b1233482489

Press and Internet
Clients



FORBES POLSKA I ONET 
WYRÓŻNIONE TYTUŁEM 
SUPERBRANDS 2020

http://satinfo24.pl/forbes-
polska-i-onet-wyroznione-
tytulem-superbrands-2020/

Press and Internet
Clients



SUPERBRANDS PONOWNIE 
DLA WARTY

https://www.wirtualnemedia
.pl/centrum-
prasowe/artykul/superbrand
s-ponownie-dla-warty

Press and Internet
Clients



ERGO HESTIA Z TYTUŁEM 
SUPERBRANDS 2020

https://brief.pl/ergo-hestia-
z-tytulem-superbrands-
2020/

Press and Internet
Clients



POLBRUK Z TYTUŁEM 
SUPERBRANDS 2020

https://biznes.newseria.pl/bi
uro-
prasowe/nieruchomosci/pol
bruk-z-
tytulem,b1846748740

Press and Internet
Clients



TORK Z TYTUŁEM BUSINESS 
SUPERBRANDS 2020

https://builderpolska.pl/202
0/09/14/tork-z-tytulem-
business-superbrands-2020/

Press and Internet
Clients



CONTINENTAL TRZECI RAZ Z 
TYTUŁEM SUPERBRANDS

https://www.motofaktor.pl/c
ontinental-trzeci-raz-z-
tytulem-superbrands/

Press and Internet
Clients



Press and Internet
Clients

admonkey.pl Saatchi & Saatchi z tytułem Business Superbrands

archnews.pl Polbruk z tytułem Superbrands Polska 2020

biznes.newseria.pl Superbrands ponownie dla Warty

budo.archnews.pl Polbruk z tytułem Superbrands Polska 2020

budownictwo.kafito.pl Polbruk z tytułem Superbrands Polska 2020

budujemydom.pl Polbruk z tytułem Superbrands Polska 2020

e-hotelarz.pl Tork z tytułem Business Superbrands 2020

e-restauracja.com Tork z tytułem Business Superbrands 2020

forumtransportu.pl DPD Polska po raz szósty z godłem Superbrands

https://admonkey.pl/saatchi-saatchi-z-tytulem-business-superbrands/
https://archnews.pl/artykul/polbruk-z-tytulem-superbrands-polska-2020,140932.html
https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/superbrands-ponownie-dla-warty,b286157391
https://budo.archnews.pl/artykul/polbruk-z-tytulem-superbrands-polska-2020,140932.html
https://budownictwo.kafito.pl/artykul/polbruk-z-tytulem-superbrands-polska-2020,140932.html
https://budujemydom.pl/irbj/aktualnosci/92369-polbruk-z-tytulem-superbrands-polska-2020
https://www.e-hotelarz.pl/artykul/69987/tork-z-tytulem-business-superbrands-2020/
https://www.e-restauracja.com/artykul/35911/tork-z-tytulem-business-superbrands-2020
https://forumtransportu.pl/wiadomosci/40588


Press and Internet
Clients

gu.com.pl Ergo Hestia z tytułem Superbrands 2020

horecabc.pl Tork po raz drugi z tytułem Business Superbrands 2020

horecanet.pl Tork z tytułem Business Superbrands 2020

kafito.pl Polbruk z tytułem Superbrands Polska 2020

log4.pl Continental po raz trzeci z tytułem Superbrands

medycynaprywatna.pl Nagroda Superbrands dla Lux Med

mmponline.pl Saatchi & Saatchi z tytułem Business Superbrands

news.kafito.pl Polbruk z tytułem Superbrands Polska 2020

obud.pl Polbruk z tytułem Superbrands Polska 2020

przegladoponiarski.pl Continental Superbrands 2020!

https://gu.com.pl/rynek-ubezpieczen/ergo-hestia-z-tytulem-superbrands-2020/
https://www.horecabc.pl/tork-po-raz-drugi-z-tytulem-business-superbrands-2020/
https://www.horecanet.pl/tork-z-tytulem-business-superbrands-2020/
https://kafito.pl/artykul/polbruk-z-tytulem-superbrands-polska-2020,140932.html
https://log4.pl/continental-po-raz-trzeci-z-tytulem-superbrands,12,19312.htm
https://medycynaprywatna.pl/nagroda-superbrands-dla-lux-med/
https://mmponline.pl/artykuly/241073,saatchi-saatchi-z-tytulem-business-superbrands
https://news.kafito.pl/artykul/polbruk-z-tytulem-superbrands-polska-2020,140932.html
https://www.obud.pl/art,21428,polbruk-z-tytulem-superbrands-polska-2020,d_ogrody
https://przegladoponiarski.pl/art/18296/continental-superbrands-2020.html


Press and Internet
Clients

publicrelations.pl Superbrands ponownie dla Warty

publicrelations.pl ERGO Hestia z tytułem Superbrands 2020

signs.pl Forbes Polska i Onet wyróżnione tytułem Superbrands 2020

signs.pl Ergo Hestia z tytułem Superbrands 2020

swiatopon.info Continental po raz trzeci z tytułem Superbrands

truckslog.pl Continental po raz trzeci z tytułem Superbrands

wirtualnemedia.pl Polbruk z tytułem Superbrands Polska 2020

https://publicrelations.pl/superbrands-ponownie-dla-warty/
https://publicrelations.pl/ergo-hestia-z-tytulem-superbrands-2020/
https://www.signs.pl/forbes-polska-i-onet-wyroznione-tytulem-superbrands-2020,388427,artykul.html
https://www.signs.pl/ergo-hestia-z-tytulem-superbrands-2020,388401,artykul.html
https://www.swiatopon.info/artykuly/continental-po-raz-trzeci-z-tytulem-superbrands,71761
https://truckslog.pl/2020/09/17/continental-po-raz-trzeci-z-tytulem-superbrands/
https://www.wirtualnemedia.pl/centrum-prasowe/artykul/polbruk-z-tytulem-superbrands-polska-2020


Facebook

SUPERBRANDS POLSKA

https://www.facebook.com/
superbrands.polska/

https://www.facebook.com/superbrands.polska/


Facebook

facebook.com W CEKOLu temat nagród nigdy się nie kończy❗🥇🥇🥇🥇🥳🥳Ostatnio zostaliśmy wyróżnieni 
tytułem Superbrands, ale……czy wiecie, w którym roku po

facebook.com 🔊🔊 Podczas gali Superbrands 2020 zapytano laureatów z jakimi wyzwaniami marki musiały 
się zmierzyć w związku z pandemią COVID-19.

facebook.com Nasza marko Dekoral, dziękujemy Ci za napawanie nas dumą!

facebook.com Oscary Marketingu rozdane!🥇🥇🥰🥰9 września 2020 r.

facebook.com Tak wyglądała Finałowa Gala XIV edycji projektu Superbrands - największego w Polsce 
konsumenckiego badania siły i wizerunku marki.

facebook.com W gronie marek nagrodzonych w XIV edycji ⭐Superbrands Polska znalazły się:Outdoor 
jest Cool!

facebook.com Badanie Superbrands to największe w Polsce konsumenckie badanie siły i wizerunku marki 
💪💪💪💪Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się w gronie

facebook.com 🥇🥇 Oskary marketingu wręczone!

facebook.com POLACY WIEDZĄ, CO DOBRE!

facebook.com Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Superbrands⭐

http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=1478753752327253&id=1002512566618043
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=4043635002330395&id=221974827829784
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=2648848048665684&id=1682174908666341
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=3633758463341549&id=183965441654219
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=3546761165367735&id=108015612575658
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=3232078940245418&id=2241302882656367
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=3630294590354603&id=183965441654219
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=3231998940253418&id=2241302882656367
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=10158452726925435&id=129074870434
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=1496895067186337&id=333298696879319


Facebook

facebook.com POLACY WIEDZĄ, CO DOBRE!

facebook.com CEKOL❓ To super marka❗Dziękujemy za wyróżnienie nas Superbrands – czołowe marki 
konsumenckie i biznesowe 2020.

facebook.com W dniu dzisiejszym obchodzimy Ogólnopolski Dzień Kuriera i Przewoźnika.

facebook.com Jako partner strategiczny Superbrands, już po raz kolejny realizowaliśmy badanie na 
potrzeby tego konkursu - największe w Polsce konsumenckie badanie siły

facebook.com 🎉🎉 Mamy przyjemność ogłosić, iż do grona firm wspierających działalność naszej Akademii 
dołącza Polbruk 💪💪💪💪 Polbruk SA – to

facebook.com GOODNEWS Oskary marketingu wręczone, a wśród Laureatów znalazł się Jan Niezbędny!

facebook.com XIV Gala Finałowa SuperBrands Polska za nami.

facebook.com Ubezpieczyciele docenieni za pomoc szpitalom oraz kampanię HRGenerali Polska 
otrzymało od Caritas Polska medale za zaangażowanie w pomoc szpitalom

facebook.com Na zdjęciu Sylwia Dobkowska reprezentująca nasz Instytut Monitorowania Mediów, pani 
Katarzyna Kamińska – dyrektor ds.

facebook.com Czy wiedzieliście, że w 2018 roku GaWC (think tank Globalization and World Cities) uznał 
Poznań za metropolię globalną 10 kategorii

http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=10158853749246064&id=397767486063
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=1473791472823481&id=1002512566618043
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=10158849129301064&id=397767486063
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=1494397517436092&id=333298696879319
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=619141672059807&id=174223966551582
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=3470282866343580&id=447546708617226
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=4513561132047475&id=174295772640721
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=3609386492458662&id=265953486801996
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=3321818374574661&id=367481570008371
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=3426689290686039&id=196997326988601


Facebook

facebook.com Dziękujemy za objęcie Patronatem Medialnym Projekt i Galę Superbrands 2020 
🥇🥇🏆🏆Biznes24 Forbes.pl Forbes Women Polska Gazeta.

facebook.com Już jest !Oto pełna wersja Gali Finałowej projektu Superbrands 2020.

facebook.com Marka „Forbes” z oskarem marketingu 🥇🥇W ubiegłym tygodniu zostaliśmy nagrodzeni 
podczas Gali Finałowej XIV edycji projektu Superbrands - największego w

facebook.com Z przyjemnością informujemy, że marka Fit&Easy została zwycięzcą w kategorii mixów sałat 
w prestiżowym konkursie Superbrands.

facebook.com Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do lektury oraz obejrzenia filmu zawierającego 
Laudację Profesora Dariusza Stoli na cześć Pana Mariana Turskiego oraz

facebook.com Z tą informacją czekaliśmy na piątek, bo właśnie w piątek najlepiej zacząć świętowanie ;) 
Po raz 5 (!!!)

facebook.com Dziś wspominamy zeszłotygodniową Galę Finałową Superbrands, która zakończyła XIV 
edycję projektu.

facebook.com Udostępniamy filmik z Gali Finałowej Superbrands, na której jako Instytut Monitorowania 
Mediów mieliśmy wielką przyjemność wręczyć statuetkę aż trzem markom

facebook.com 🥇🥇🥳🥳 Za każdą silną marką stoją ludzie!

http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=10158831855241064&id=397767486063
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=10158829552686064&id=397767486063
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=3502432209800631&id=108015612575658
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=3524149137644670&id=152010774858540
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=10158821857146064&id=397767486063
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=4680808715293155&id=257087480998656
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=3972862189407677&id=221974827829784
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=3305902942832871&id=367481570008371
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=3270894899692289&id=227285180719958


Facebook

facebook.com Statuetki oraz albumy Superbrands odebrali przedstawiciele 39 marek konsumenckich i 
biznesowych.

facebook.com 9 września 2020 r. odbyła się uroczysta Gala Finałowa Superbrands, która zakończyła XIV 
edycję projektu.

facebook.com MuzeumGettaWarszawskiego"Jedenaste przykazanie: nie bądź obojętny, bo jeżeli nie, to 
się nawet nie obejrzycie jak na was, jak na waszych

facebook.com Superbrands 2020 🥇🥇🥇🥇🎉🎉

facebook.com Dzisiejsze czasy wymagają specjalnych rozwiązań, dlatego bardzo dziękujemy naszemu 
Partnerowi Logistycznemu - firmie DPD Polska - za profesjonalną pomoc w realizacji 
naszych

facebook.com 📣📣9 września Dyrektor Generalny Vorwerk Polska Wojciech Ćmikiewicz wraz 
Kierownikiem Marketingu Magdaleną Kruk-Ołpińską odebrał nagrodę dla marki 
Thermomix®! 📣📣

facebook.com 🔷🔷Continental po raz trzeci z tytułem Superbrands🔷🔷Continental otrzymał nagrodę 
Superbrands, która jest przyznawana w wyniku największego w Polsce niezależnego

facebook.com Z radością informujemy, że znaleźliśmy się na liście marek nagrodzonych statuetką 
Superbrands 2020 🥇🥇 To ogromne wyróżnienie, zwłaszcza w czasach

http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=10158418295350435&id=129074870434
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=10158818973991064&id=397767486063
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=2434175720211324&id=2018100888485478
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=2614142205513816&id=2214199385508102
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=10158818522886064&id=397767486063
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=3338611466205517&id=108898855843477
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=2519478314958074&id=1550356705203578
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=4439076956166780&id=250083171732867


Facebook

facebook.com Bardzo nam miło podzielić się z Wami informacją, że Olej Wielkopolski został nagrodzony 
oskarem marketingu na Gali Superbrands 2020 <3

facebook.com Serdecznie gratulujemy przewodniczącemu Rady Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 
Marianowi Turskiemu otrzymania Nagrody Honorowej Superbrands, przyznawanej co roku 
wybitnym osobistos

facebook.com Tork Polska z tytułem Business Superbrands 2020Marka Tork – światowy lider branży 
higienicznej i ochrony zdrowia już po raz

facebook.com Superbrands to nagroda zaufania konsumentów, dlatego jesteśmy tak bardzo dumni i 
szczęśliwi, że zostaliśmy nią wyróżnieni.

facebook.com SUPERBRANDS dla Pana Mariana Turskiego!

facebook.com Jakość produktów i usług Continental doceniona przez partnerów i konsumentów

facebook.com Po raz kolejny znaleźliśmy się w gronie najlepszych marek Superbrands.

facebook.com Po raz kolejny znaleźliśmy się w gronie najlepszych marek Superbrands.

facebook.com Gratulacje Tork Polska#horeca #henry #krusehttps://www.horecabc.

facebook.com Nagrodzony po raz trzeciContinental Opony Polska, została doceniona w tegorocznej, XIV.

http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=1035405210235724&id=223084408134479
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=3432722620112588&id=574172169300995
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=3410712922348330&id=470796593006659
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=4466662390070683&id=174295772640721
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=10158892482206419&id=193974016418
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=3282568518458127&id=125845847463759
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=3112172355559212&id=767506283359176
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=3646354415384255&id=177687888917609
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=769290023857642&id=252184255568224
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=3530831410269901&id=175655619120847


Facebook

facebook.com Za nami Finałowa Gala Superbrands, która zakończyła już XIV edycję projektu!

facebook.com Z wielką przyjemnością informujemy, że na Gali Superbrands 2020 Nagrodę Honorową 
przyznawaną co roku wybitnym osobistościom wpływającym pozytywnie

facebook.com Marian Turski wyróżniony Nagrodą Honorową Superbrands-http://szih.org.

facebook.com Pan Marian Turski wyróżniony Nagrodą Honorową Superbrands

facebook.com 🎉🎉 Jesteśmy w gronie Laureatów Superbrands 2020🎉🎉 Statuetka trafiła do nas już kolejny 
raz, z czego jesteśmy niezwykle dumni!

facebook.com ✅Marka Tork Polska – światowy lider branży higienicznej i ochrony zdrowia już po raz 
drugi została laureatem konkursu Superbrands.

facebook.com „Forbes” z oskarem marketingu!

facebook.com Za nami gala finałowa XIV edycji projektu Superbrands Polska.

facebook.com Oskary Marketingu Wręczone!

facebook.com W ubiegłym tygodniu w Warszawie uroczyście wręczono tytuły Superbrands 2020.

http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=3769251346436556&id=132691563425904
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=10158813018086064&id=397767486063
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=3525880957480184&id=775246512543656
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=2774553886115261&id=2214181012152554
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=4457438234326432&id=174295772640721
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=1487237421460959&id=350841105100602
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=10158810860406064&id=397767486063
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=10158590882407317&id=288752402316
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=10158810522791064&id=397767486063
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=3383586725063039&id=121874891234255


Facebook

facebook.com Akurat na początek weekendu krótkie wspomnienie ze środy w The Tides -
EventsTegoroczną Galę Superbrands swoim występem uświetnił Rodowicz Trio

facebook.com Badanie Superbrands to odpowiednik marketingowych Oscarów, w którym na warsztat 
brane są wizerunek i siła marki.

facebook.com Kreowanie marki to wymagająca i długofalowa praca, a budowanie brandu w obszarze B2B 
niesie za sobą zupełnie inne wyzwania niż

facebook.com 9 września 2020 r. odbyła się uroczysta Gala Finałowa Superbrands, która zakończyła XIV 
edycję projektu.

facebook.com 📢📢🎉🎉📢📢 Z ogromną radością ogłaszamy, że zostaliśmy wyróżnieni tytułem Business 
Superbrands 2020 i znaleźliśmy się wśród najsilniejszych marek na polskim

facebook.com Forbes.

facebook.com 🥇🥇 "Forbes Polska" wyróżniony tytułem Superbrands 2020 🥇🥇Badanie Superbrands jest 
największym w Polsce konsumenckim badaniem siły i wizerunku marki

facebook.com Forbes Polska" i Onet wyróżnione tytułem Superbrands 2020 🏵🏵Badanie Superbrands jest 
największym w Polsce konsumenckim badaniem siły i wizerunku

facebook.com Ruszyły nagrania Gali Finałowej Superbrands 2020.

http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=10158803252861064&id=397767486063
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=1543840855791076&id=482611811913991
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=3962957603731469&id=221974827829784
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=10158802757241064&id=397767486063
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=3295130860523556&id=112188312151176
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=1453634311473560&id=141123532724651
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=3480234652020387&id=108015612575658
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=668245207376960&id=346375756230575
http://facebook.com/permalink.php?story_fbid=10158797286731064&id=397767486063


LINKEDIN

SUPERBRANDS POLSKA

https://www.linkedin.com/c
ompany/superbrands-polska

https://www.linkedin.com/company/superbrands-polska


LINKEDIN

linkedin.com POLACY WIEDZĄ, CO DOBRE!

linkedin.com Już jest !Oto pełna wersja Gali Finałowej projektu Superbrands 2020.

linkedin.com 9 września 2020 r. odbyła się uroczysta Gala Finałowa Superbrands, która zakończyła XIV 
edycję projektu.

linkedin.com W trakcie Gali miała miejsce premiera wyjątkowego Albumu Superbrands obfitującego nie 
tylko w historie sukcesu nagrodzonych marek w roku 2020

linkedin.com DPD Polska po raz szósty z tytułem #Superbrands.

linkedin.com Z wielką przyjemnością informujemy, że na Gali Superbrands 2020 Nagrodę Honorową 
przyznawaną co roku wybitnym osobistościom wpływającym pozytywnie na wizerunek

linkedin.com Oskary marketingu wręczone!

linkedin.com Gratulujemy ! Forbes Polska„Forbes” z oskarem marketingu!

linkedin.com Uchylamy rąbka tajemnicy - już niebawem będą Państwo mieli okazję wysłuchać niesamowicie 
merytorycznych wywiadów, których udzielili nasi Laureaci dziennikarzowi BIZNES24 - Marcin

linkedin.com W okolicznościach niepewności, braku stabilizacji rynku i jednocześnie na nowo odkrytych 
wartości, które się zrodziły w tym trudnym czasie odbyła

https://www.linkedin.com/posts/superbrands-polska_branding-superbrands-activity-6717439170240942080-3Q_f
https://www.linkedin.com/posts/superbrands-polska_gala-superbrands-2020-activity-6713719608236396544-38p7
https://www.linkedin.com/posts/superbrands-polska_business-events-superbrands-activity-6712365206988759040-7ved
https://www.linkedin.com/posts/superbrands-polska_branding-superbrands-album-activity-6712324263812104192-b3ah
https://www.linkedin.com/posts/dpd-polska-sp-z-o-o_dpdpolska-superbrands-kurierzy-activity-6711872682574585856-QmTi
https://www.linkedin.com/posts/superbrands-polska_superbrands-activity-6711536299708354560-Ev_Q
https://www.linkedin.com/posts/superbrands-polska_oskary-marketingu-wr%C4%99czone-w-gronie-marek-activity-6711179824360173569-K_bn
https://www.linkedin.com/posts/superbrands-polska_forbes-z-oskarem-marketingu-activity-6711248771839270912-nE6E
https://www.linkedin.com/posts/superbrands-polska_brand-marketing-biznes-activity-6710204883699601410-k00p
https://www.linkedin.com/posts/superbrands-polska_business-events-branding-activity-6709835797895397376-fr_6


LINKEDIN

linkedin.com Zostaliśmy Laureatem Superbrands 2020 - dziękujemy za wyróżnienie 🙂🙂Badanie 
Superbrands jest największym w Polsce konsumenckim badaniem siły i wizerunku marki.

linkedin.com Szanowni Państwo, Z radością informujemy, że ogólnopolska telewizja biznesowa BIZNES24 
dołączyła do grona Patronów Medialnych Superbrands 2020.www.biznes24.

https://www.linkedin.com/posts/onet-pl_superbrands-marketing-onet-activity-6709482280793972736-WaEr
https://www.linkedin.com/posts/superbrands-polska_biznes-superbrands-marketingawards-activity-6707694458835660800-j2WW


TWITTER

SUPERBRANDS POLSKA

https://twitter.com/Superbr
andsPL

https://twitter.com/SuperbrandsPL


TWITTER

twitter.com THINKTANKPL: 👉👉 XIV edycja Superbrands Polska już za nami!

twitter.com OnetWiadomosci: Oskary marketingu wręczone.

twitter.com JHIInstytut: RT @polinmuseum: Marian Turski wyróżniony Nagrodą Honorową Superbrands.

twitter.com ForbesPolska: „Forbes” z oskarem marketingu!: Marka „Forbes” została nagrodzona na Gali 
Finałowej XIV edycji projektu Superbrands Polska.

twitter.com MedycynaPrywat: Nagroda Superbrands dla Lux Med  przez @Medycyna Prywatna

twitter.com ForbesPolska: 🥇🥇 "Forbes Polska" z tytułem Superbrands 2020 🥇🥇

twitter.com FilipAsz: AXAPolska: 🥳🥳💪💪 #AXA w gronie najlepszych marek w Polsce!

twitter.com AXAPolska: 🥳🥳💪💪 #AXA w gronie najlepszych marek w Polsce!

twitter.com RzecznikUNIQA: Mamy to!

http://twitter.com/THINKTANKPL/status/1313761436942954496
http://twitter.com/OnetWiadomosci/status/1313442155638079488
http://twitter.com/JHIInstytut/status/1305811181614104576
http://twitter.com/ForbesPolska/status/1305479417271971841
http://twitter.com/MedycynaPrywat/status/1304508448244203520
http://twitter.com/ForbesPolska/status/1303988694706196480
http://twitter.com/FilipAsz/status/1303710291096743937
http://twitter.com/AXAPolska/status/1303697080855207938
http://twitter.com/RzecznikUNIQA/status/1303680694477041665


ADVERTISING CAMPAIGN
OUTDOOR 



ADVERTISING CAMPAIGN

SUPERBRANDS POLSKA

https://www.youtube.com/
watch?v=mRC5SftJ-2Q

CINEMAS 

https://www.youtube.com/watch?v=mRC5SftJ-2Q


ADVERTISING CAMPAIGN
PRESS 
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