
PORTFOLIO 
koncepcje graficzne dla 
każdej branży



ZAUFALI NAM 



PROJEKTOWANIE I TWORZENIE STRON WWW 
Funkcjonalne i przejrzyste serwisy internetowe realizujące cele marketingowe. 

PROJEKTOWANIE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
Inspirujące projekty wyróżniające markę wśród konkurencji.

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
Angażujące koncepcje graficzne dla każdej branży.

https://www.ltb.pl/


PROJEKTOWANIE I TWORZENIE  
STRON WWW ORAZ SKLEPÓW INTERNETOWYCH 
Wyróżniamy marki atrakcyjnym wizualnie, funkcjonalnym oraz użytecznym serwisem internetowym.

Tworzymy efektywne strony, rozbudowane serwisy oraz sklepy internetowe zgodnie z najnowocześniejszymi  

zasadami UX. Wierzymy, że strona www to wizytówka każdej firmy i instytucji, dlatego też zapewniamy naszym  

Klientom webdesign na najwyższym światowym poziomie. Projektujemy strony ukierunkowane na użytkownika  

z wykorzystaniem najnowszych technologii internetowych. Wdrażamy sklepy internetowe uwzględniając  

użyteczność, funkcjonalność oraz design.

https://www.ltb.pl/


Iglica

• indywidualny projekt strony www

• blog

• system wymiany danych z programem Virgo Galacitca 

STRONY I SKLEPY WWW                       IDENTYFIKACJA WIZUALNA                       PROJEKTOWANIE GRAFICZNE                       

https://iglica.pl/


Jasek Premium Hotel Wrocław

• rebranding strony www

• indywidualny projekt graficzny

• przyjazne RWD oraz integracja z systemem rezerwacyjnym 

STRONY I SKLEPY WWW                       IDENTYFIKACJA WIZUALNA                       PROJEKTOWANIE GRAFICZNE                     

https://www.hoteljasek.com.pl/


Klinika Medyczna Na Grobli

• indywidualny projekt graficzny + ikony

• oferta dobrana pod odwiedzających

• strona RWD oparta o WordPress 
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https://nagrobli.com/


Jaskot

• indywidualny projekt graficzny + ikony

• katalog produktów

• strona RWD oparta o WordPress 
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https://jaskot.pl/sklep/


WROSIP

• przebudowa pod kąte szybkiej nawigacji

• integracja strony z aplikacjami zewnętrznymi

• strona RWD  
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https://wrosip.pl/


Landmann

• sklep internetowy KQS

• indywidualny projekt graficzny

• rozbudowana i zmieniona specyfika wyświetleń produktów 
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https://landmann.pl/


Smooth Financial - GB

• indywidualny projekt strony www

• strona dwujęzyczna

• rozbudowane funkcjonalności 
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https://smoothfs.co.uk/


Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji 

• system stron MULTISITE

• 1 strona główna, 9 podstron placówek

• system zarządzania redaktorskiego
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https://diakonia.pl/


Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna

• indywidualny projekt strony www

• autorski system rezerwacyjny obiektów sportowych

• geolokalizacja zgłoszeń poprzez formularz kontaktowy 
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http://www.sisk-siechnice.pl/


Torsystem Butzbach

• rebranding strony www

• indywidualny projekt graficznych

• przystosowanie pod kampanie SEO/Google Ads 
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https://torsystem.com.pl/


Erowa System Solutions

• szablonowy projekt WP

• wykorzystanie efektów HTML5

• szybkość i RWD
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http://erowa.pl/


Gastroline

• sklep oparty o WooCommerce

• indywidualny projekt graficzny

• wersja norweska
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https://gastroline.no/


JB Akademia Samoobrony

• wykorzystanie video

• strona z możliwością sprzedaży kursów

• strona RWD oparta o WordPress 
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https://jbakademia.pl/


Modelarnia.pl

• sklep internetowy KQS

• indywidualny projekt graficzny

• rozbudowana i zmieniona specyfika wyświetleń produktów 
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https://sklep.modelarnia.pl/


Barnvagnar SE

• sklep internetowy WooCommerce

• indywidualny projekt graficzny

• rozbudowana specyfika wyświetleń produktów 
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https://www.barnvagnar-webbutik.com/


Skeenlab

• szablonowy projekt WP

• wykorzystanie efektów HTML5

• strona dwujęzyczna 
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https://skeenlab.com/


Walk&Talk

• szablonowy projekt WP

• rozbudowane funkcjonalności

• mobile first
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https://walkandtalk.pl/


DNV GL

• strona typu landing page

• mobile first

• nacisk na zbieranie leadów 
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https://www.dnv.pl/


IVAK

• strona oparta o grafikę modułową

• strona informacyjna z ofertą

• wersja niemiecka strony RWD

STRONY I SKLEPY WWW IDENTYFIKACJA WIZUALNA PROJEKTOWANIE GRAFICZNE 

https://spawak.de/


Restauracja Alyki

• strona oparta o grafikę modułową

• strona z rozwiązaniami dla gastronomii 

• strona RWD oparta o WordPress 
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http://www.alyki.pl/


Hiram

• zakup oraz wdrożenie szablonu do WordPress

• przystosowanie i tłumaczenie szablonu

• konfiguracja i wdrożenie własnych rozwiązań
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https://hiram.pl/


Zupbadura

• strona typu onepage,

• WordPres wielojęzyczny,

• język arabski - zastosowanie odbicia lustrzanego 
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http://zupbadura.ae/ar/home/


Medus Sklepy Medyczne

• szablonowy projekt WP

• rozbudowany katalog produktów

• strony produktowe 
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https://medus.pl/sprzetuzywany/


VSG Digital Signage Solutions

• indywidualny projekt graficzny

• strona oparta o WordPress

• wersja 3 języczna serwisu www
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https://vsg-digitalsignage.com/


PROJEKTOWANIE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
Wspieramy marki w projektach odzwierciedlających ich kulturę biznesową, pozycję i wartości.

Zapewniamy naszym Klientom usługi w zakresie identyfikacji wizualnej, druku, projektowania cyfrowego oraz 

doradztwa. Nasze realizacje łączą inspirujący projekt graficzny z ukierunkowanym na użytkownika komunikatem 

zapewniającym rzeczywiste efekty biznesowe.

https://www.ltb.pl/


Allrestaurants

• projekt logo

• wizytówki i papier firmowy

• indywidualny projekt strony www

• grafiki mobile store

• stickery

• publikacje 
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Pracownia Urody Anna Jaśki

• projekt logo

• teczka ofertowa

• wizytówki firmowe

• grafika na torbę płócienną 
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Staff In

Stworzyliśmy logo oraz spójną identyfikację wizualną. Ze względu na charakter 
branży oraz pól eksploatacji brandu znak graficzny musiał być niezwykle elastyczny 
i uniwersalny. Dzięki temu możliwe jest produkowanie nośników zarówno w wersji 
pełnego koloru, jak i monochromatycznej bez względu na wielkość drukowanego 
obszaru. Projekt obejmował:

• logo

• materiały biurowe

• branding dla przedstawicieli handlowych

• oznakowanie wybranych gadżetów oraz pojazdów

• identyfikację na odzieży roboczej

• projekt i wykonanie strony WWW
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Gastroline

Dla wiodącego dystrybutora sprzętu gastronomicznego w Norwegii opracowaliśmy 
spójny system identyfikacji wizualnej wraz z zaprojektowaniem i wdrożeniem 
brand hero marki, który wzmocnił komunikacyjnie działania promocyjne. Projekt 
obejmował:

• logo

• materiały biurowe

• standy i roll-up’y

• branding newslettera oraz strony WWW

• branding odziezy firmowej

• branding akcesoriów logistycznych

• ekspozycja w mediach społecznościowych
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Jaskot Group

Przygotowaliśmy spójną identyfikację wizualną z odświeżonym logo dla 
międzynarodowego dystrybutora sprzętu rolniczego. Zadanie obejmowało 
również opracowanie Key Visuala na potrzeby procesów komunikacyjnych  
marki oraz samych produktów. Projekt obejmował:

• logo

• materiały biurowe

• Key Visual dla kampanii marketingowych

• branding gadżetów firmowych

• szablony prezentacji
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AllCosmetics

Zaprojektowaliśmy od podstaw całą identyfikację wizualną wraz z logo dla 
dystrybutora europejskich kosmetyków w Dubaju. Ze względu na launch marki 
na zupełnie nowym rynku, konieczne było mocne i wyraźne wyróżnienie się na 
tle konkurencji, co determinowało również dobór odważnej kolorystyki i formy. 
Projekt obejmował:

• logo

• materiały biurowe

• branding punktów dystrybucji

• branding gadżetów firmowych
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Into Beauty

Dla jednego z liderów branży dystrybucji sprzętu dla medycyny estetycznej 
przygotowaliśmy zupełnie nową linię komunikacji wizualnej przy wykorzystaniu 
dotychczasowego logo. Dopasowaliśmy całość względem siebie i postawiliśmy na 
elementy mocno kojarzące się z beauty, kobiecością oraz delikatnością. Projekt 
obejmował:

• Key Visual dla kampanii marketingowych

• branding materiałów foto oraz video na potrzeby kanałów społecznościowych

• branding materiałów BTL
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Innowa

Chcąc pokazać szeroki zakres działalności klienta w obszarze IT stworzyliśmy 
pojemną i elastyczną identyfikację wizualną, którą można przełożyć na różne 
kanały komunikacji. Projekt obejmował:

• logo

• branding pojazdów oraz firmowych gadżetów

• materiały biurowe
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Wrocławski Portal

Chcąc pokazać szeroki zakres działalności klienta w obszarze IT stworzyliśmy 
pojemną i elastyczną identyfikację wizualną, którą można przełożyć na różne 
kanały komunikacji. Projekt obejmował:

• logo

• materiały biurowe

• elementy graficzne na odzieży

• projekt graficzny strony
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SPARP LO

SPARP LO

SPARP LO

SPARP LO
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Sparpol

Zaprojektowaliśmy całą identyfikację wizualną dla marki Sparpol. Chcieliśmy wraz 
z klientem mocno wyróżnić ten brand na tle konkurencji i dzięki temu wejść na 
wyższy stopień komunikacji z otoczeniem. Projekt obejmował:

• logo

• materiały biurowe

• identyfikację wizualną na pojazdach oraz gadżetach firmowych
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PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
Przygotowujemy projekty graficzne, które angażują, informują i inspirują.

Realizując usługi graficzne tworzymy oryginalne i kreatywne projekty oparte o założenia Klienta, dzięki czemu

nasze grafiki wyróżniają się na tle konkurencji i stanowią doskonałe narzędzie marketingowe. Przywiązujemy wagę

do rozpoznawalności i jasności przekazów, dostarczając przemyślane kompozycje graficzne dostosowane do

konkretnej grupy odbiorców. Doradzamy na każdym etapie realizacji projektu graficznego – począwszy od koncepcji

kończąc na druku lub wdrożeniu grafiki.

https://www.ltb.pl/


OneDayClinic

• ulotki firmowe

• plakat firmowy

• rollup

• teczka ofertowa 
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Jasek Premium Hotel Wrocław

• plakaty wydarzeń
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HR GO Recruitment

• ulotki firmowe

• grafika social media

• rollup

• teczka ofertowa 

STRONY I SKLEPY WWW                       IDENTYFIKACJA WIZUALNA                       PROJEKTOWANIE GRAFICZNE                       



Torsystem Butzbach

• projekt katalogu produktowego 

STRONY I SKLEPY WWW                       IDENTYFIKACJA WIZUALNA                       PROJEKTOWANIE GRAFICZNE                       



Motli Business Consulting

• ulotki firmowe

• teczka ofertowa

• folder oferowy A4
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ZAPRASZAMY  DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WIĘKSZĄ 
LICZBĄ NASZYCH PRAC NA:

www.behance.net/ltbmarketing



E-mail
biuro@ltb.pl

Telefon kontaktowy
+48 71 333 38 89
+48 531 430 410
+48 577 100 210

Siedziba we Wrocławiu
LTB SP. Z O.O.

UL. DRUKARSKA 38
53-312 WROCŁAW


