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Duże zmiany na lubelskim rynku marketingowym

Eksperci od reklamy, specjaliści od PR-u oraz piękne modelki to filary nowej lubelskiej marketingowej Grupy
Cumulus. Nową strukturę tworzą Cumulus Agencja Reklamowa, Cumulus PR Sp. z o.o. oraz zespół modelek Cirrus
Models. Cumulus chce być największą grupą marketingową we wschodniej Polsce.
Powstanie Grupy Cumulus to efekt rosnących od kilkunastu miesięcy marketingowych potrzeb lubelskich firm i
instytucji. Coraz więcej organizacji zdaje sobie sprawę, że funkcjonowanie bez profesjonalnej komunikacji z
klientami, kontrahentami i pracownikami rodzi coraz większe problemy. Z kolei w Cumulusie wraz ze wzrostem liczby
klientów i ich wymagań potrzebna była coraz większa specjalizacja. Zasadą jest, że firmy specjalizujące się w danej
dziedzinie oferują wyższy poziom usług, niż firmy prowadzące szeroki wachlarz działań. Współpraca w grupie trzech
wyspecjalizowanych firm gwarantuje wysoką jakość i pozwala korzystać z efektu synergii.
Cumulus PR Sp. z o. o. zajmuje się public relations, w tym przygotowaniem strategii PR, zarządzaniem kryzysowym,
koordynacją kontaktów z mediami, szkoleniami z zakresu komunikacji i społeczną odpowiedzialnością biznesu.
Cumulus PR Sp. z o.o. jest największą agencją public relations we wschodniej Polsce. Wszyscy pracownicy spółki są
członkami Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
Agencja Reklamowa Cumulus skupia się na planowaniu strategii komunikacji marketingowej, projektowaniu systemów
identyfikacji wizualnej, kampaniach reklamowych, produkcji spotów telewizyjnych i radiowych, tworzeniu stron www
i marketingu internetowym. Agencja Reklamowa projektuje i drukuje m.in. ulotki, foldery, plakaty oraz billboardy.
Cirrus Models to zespół modelek i hostess pracujących przy obsłudze festynów, koncertów, targów branżowych i
wydarzeń specjalnych, tzw. eventów.
- Zauważyliśmy, że na naszym rynku coraz więcej firm sięga po wsparcie agencji z Warszawy. My chcemy pokazać, że
Cumulus - firma z Lublina, także realizuje projekty na najwyższym poziomie. Przykładem na to są klienci naszej
grupy, którzy pochodzą z całej Polski i współpracują z nami przez lata. Naszym atutem jest doskonała znajomość
specyfiki lokalnego rynku, na którym działamy już od ponad 11 lat. Zatrudniamy zarówno pracowników z
doświadczeniem w pracy w lubelskich firmach i mediach, jak i osoby, które zawodu uczyły się w dużych warszawskich
agencjach. Dzięki temu połączeniu równie dobrze obsługujemy klientów lokalnych, jak i duże, ogólnopolskie spółki,
liderów swoich kategorii rynkowych - mówi Jan Matysik zarządzający Grupą Cumulus.
W Grupie Cumulus zatrudnionych jest łącznie 16 osób, w tym 3 konsultantów. Siedziba mieści się w Lublinie przy ul.
Lasockiego 24. Pod tym adresem działają trzy podmioty.
Do dyspozycji klientów zostanie oddana także sala konferencyjna i studio fotograficzne.
Największymi klientami Cumulusa są firmy: Emperia Holding S.A., Gala Dom i Wnętrze, Galeria Orkana, Lubzel
Dystrybucja, Luxmed, Megatem EC Lublin, Platinum Oil Sp. z o.o., Plaza Rzeszów i Telekomunikacja Polska S.A.
Cumulus współpracuje także z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Urzędem Miasta Lublin oraz
Urzędem Miasta Puławy.
Cumulus PR Sp. z o.o., choć działa dopiero od pół roku, to ma na swoim koncie już poważną listę klientów. Są to m.in.
DOZ S.A. Łódź, D&D Resory Polska Sp. z o.o., MOSiR „Bystrzyca" Lublin, Stella Pack S.A. Lubartów, Rada
Przedsiębiorczości Lubelszczyzny, Inter - Elektro Warszawa, Detal Koncept Sp. z o.o. oraz Stokrotka Sp. z o.o.
Hostessy z Cirrus Models pracowały dotychczas m.in. firm: Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Polmos Lublin S.A. oraz
dla sieci sklepów SMYK.
W ostatnich latach Agencja Reklamowa Cumulus zajmowała czołowe miejsca wśród polskich niesieciowych agencji
reklamowych w rankingach tygodnika Media i Marketing Polska.
W 2008 roku Cumulus otrzymał wyróżnienie w konkursie Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublin w kategorii
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Firma Odpowiedzialna Społecznie. Agencja Reklamowa Cumulus, jako jedyna tego typu firma na Lubelszczyźnie, jest
także laureatem prestiżowej nagrody KREATURA, przyznawanej przez międzynarodowe jury składające się z
ekspertów
od reklamy.
Cumulus
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