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Nazywam się Klaudyna Maciąg. Pisanie jest moją pasją, a pisaniem tekstów na zlecenie zajmuję się 
od kilkunastu lat. Przyjmuję zamówienia m.in. na teksty na strony www, opisy produktów, teksty 

marketingowe, pisma urzędowe, przemówienia czy artykuły dziennikarskie. Zajmuję się prowadzeniem 
blogów oraz marketingiem szeptanym na forach internetowych. Mam doświadczenie blogerskie, 

dziennikarskie i typowo copywriterskie. Moimi Klientami są zarówno wielkie korporacje, jak i małe firmy 
oraz osoby indywidualne.

 
 
 

To, co tworzę, ląduje na plakatach i gadżetach reklamowych; na ulotkach, w folderach i broszurach; 
na stronach firmowych i blogach; w prasie, w serwisach www i mailingach; na okładkach książek 

i w przemowach. Tworzę treści, które przekonują, zatrzymują uwagę, poruszają i zachęcają, czasem też 
bawią lub wzruszają.

 

Ukończone kursy i szkolenia:
Skuteczna reklama na Facebooku - Facebook Ads w praktyce (+ certyfikat)

Social Media Marketing (+ certyfikat)
SEO i pozycjonowanie stron opartych o WordPress (+ certyfikat)

Fotografia mobilna - jak robić dobre zdjęcia telefonem
Webwriting: Jak pisać, żeby chcieli czytać

Parametry ekspozycji - jak robić dobre zdjęcia
Organizacja reklamy - Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Cosinus

Gdzie umieścisz moje teksty?

Kim jestem i czym się zajmuję?

Skorzystaj z moich usług i przekonaj się, ile potrafi zdziałać słowo.



Przykładowe realizacje

Wstęp do biografii Novaka Djokovicia
"Zwycięzca", wydawnictwo Planeta



Autorski ebook

POBIERZ

https://www.espelibro.pl/wp-content/uploads/2017/11/LinkedIn.-Przewodnik-dla-szukaj%C4%85cych-pracy-w%C5%82a%C5%9Bcicieli-ma%C5%82ych-firm-freelancer%C3%B3w-i-bloger%C3%B3w.pdf


Artykuł opublikowany 
w gazecie "Życie Częstochowy"



Artykuł "Lato z książką i filmem"
w magazynie pokładowym biura podróży Funclub

OBEJRZYJ W POWIĘKSZENIU

https://www.espelibro.pl/wp-content/uploads/2018/11/latozksiazkaifilmem.png


Teksty dla biura nieruchomości
Golden Estate



Teksty blogowe dla palarni kawy
Cafe Borówka



Bajki, legendy oraz wiersze
przygotowane dla portalu podrostek.pl

Przeczytaj bezpośrednio na stronie:

BAJKI WIERSZYKI

http://podrostek.pl/bajka/bajki/
http://podrostek.pl/bajka/wierszyki/


Artykuł "Michał Piróg otwiera akcję #wszyscyjestesmyinni"



Odnośniki do przykładowych wpisów blogowych z działu ROZWÓJ

Czego nauczyłam się od Krzysztofa Czeczota podczas SeeBloggers?

Relacja z warsztatów "Show must go on – z bloga na vloga"  oraz poradnik "Jak stworzyć 
wartościowe i angażujące wideo?' (wpis wyróżniony nagrodą od sieci Accor Hotels)

Wakacje z językami

Jak spędzić wakacje z językami - cztery propozycje, w tym dwie zawierające przedstawienie oferty 
partnera wpisu - Szkoły Językowej Glossa.

Angielski dla dzieci

Wpis promujący naukę języka angielskiego dla dzieci, zawierający m.in. porady dla rodziców 
i pomysły na wprowadzenie języków do życia dziecka. Całość przygotowana we współpracy 

z Cambridge English.

7 sprawdzonych sposobów na zarabianie przez internet

Wpis poradnikowy dla osób, które szukają pomysłów na zarabianie w sieci.

15 sprawdzonych sposobów na włączenie języka obcego do życia codziennego

Poradnik na temat tego, jak otaczać się językami i znajdować czas na naukę "przy okazji".

Wpisy poświęcone samodzielnej nauce języka angielskiego i narzędziom, które ją wspomagają.

Część 1 - platformy i kursy Część 2 - programy, aplikacje, fiszki

Osiem rzeczy, których powinieneś spróbować w nowym roku

Lekko i z pasją o tym, jak urozmaicić kolejny rok i zadbać o swój rozwój.

Trello - recenzja aplikacji

Szerokie omówienie i prezentacja aplikacji służącej do organizacji zadań i zarządzania czasem.

https://www.kreatywa.net/2018/06/krzysztof-czeczot-warsztaty.html
https://www.kreatywa.net/2017/05/wakacyjne-wyjazdy-jezykowe.html
https://www.kreatywa.net/2016/06/angielski-dla-dzieci.html
https://www.kreatywa.net/2018/11/zarabianie-przez-internet.html
https://www.kreatywa.net/2017/07/jezyki-obce-codziennie.html
https://www.kreatywa.net/
https://www.kreatywa.net/2017/02/samodzielna-nauka-angielskiego-przez-internet.html
https://www.kreatywa.net/2017/02/samodzielna-nauka-angielskiego.html
https://www.kreatywa.net/2016/12/czego-sprobowac-nowy-rok.html
https://www.kreatywa.net/2016/04/trello-opinia.html
https://www.kreatywa.net/2017/07/jezyki-obce-codziennie.html


Newslettery przygotowane dla wydawnictw



Przykładowe opisy produktów



Odnośniki do przykładowych wpisów blogowych z działu KULTURA

Książka jako prezent ślubny - co wybrać?

Krótki poradnik na temat tego, jakie książki wybrać w ramach prezentu dla Młodej Pary 
i dlaczego w ogóle książka jest dobrym pomysłem na tę okazję.

Recenzja serialu "Ania, nie Anna"

Nowa adaptacja 'Ani z Zielonego Wzgórza' – recenzja pierwszego sezonu serialu 'Ania, nie Anna'.

Kolejny przereklamowany produkt książkowy

Recenzja powieści "Nieodnaleziona" Remigiusza Mroza.

Legimi - książki w abonamencie

Opis usługi Legimi + wskazanie wad i zalet aplikacji oraz czytnika oferowanego w ramach
abonamentu.

Skąd ten lament nad poziomem polskiego czytelnictwa?

Do jakich wniosków doszłam po kolejnej jałowej medialnej dyskusji na temat 
poziomu czytelnictwa w narodzie?

"Cud chłopak" – R.J. Palacio – książka, przy której nawet ładni płaczą

Recenzja powieści R.J. Palacio - "Cud chłopak".

Wszystkie grzechy Gilmore Girls

O zdrajcach, co ebooki czytają i tych prawdziwych czytelnikach, 
co wierni papierowi pozostają

Głos w dyskusji na temat rzekomej wyższości książek papierowych nad elektronicznymi.

Wrażenia po kilkutygodniowym maratonie serialowym.

https://www.kreatywa.net/2016/08/ksiazka-prezent-slubny.html
https://www.kreatywa.net/2017/06/ania-nie-anna-recenzja.html
https://www.kreatywa.net/2018/02/nieodnaleziona-mroz-recenzja.html
https://www.kreatywa.net/2016/11/legimi-czytnik-abonament-opinia.html
https://www.kreatywa.net/2016/03/poziom-polskiego-czytelnictwa.html
https://www.kreatywa.net/2017/12/cudowny-chlopak-recenzja.html
https://www.kreatywa.net/2016/11/gilmore-girls-recenzja.html
https://www.kreatywa.net/2017/01/ebook-czy-ksiazka-papierowa.html


Teksty do folderu promującego
autobiografię Terry'ego Gilliama, "Gilliamesque"



Przykłady opisów na strony "o mnie"/"o nas"



Odnośniki do przykładowych wpisów blogowych z działu MACIERZYŃSTWO

Matko, czy Ty jesteś jeszcze człowiekiem?

O tym, co dzieje się z kobietami, których największym osiągnięciem życiowym okazuje się wydanie 
na świat potomstwa, a największą mocą - bycie matką.

Dlaczego nie powinno się wychowywać dziecka z psem?

Przewrotnie o tym, dlaczego kontakty dzieci ze zwierzętami domowymi to nie jest dobry pomysł.

Jak to jest być mamą?

Szczerze o tym, co dało mi macierzyństwo i jak to jest być mamą.

Zajęcia dodatkowe dla dzieci – szaleństwo czy konieczność?

Zajęcia dodatkowe dla dzieci - tak czy nie? Jakie zajęcia wybrać i czy naprawdę powinniśmy 
organizować maluchom czas wolny.

Ciemniejsza strona macierzyństwa

Prawda o tym, jak naprawdę wygląda życie młodej matki i dlaczego wcale nie jest tak kolorowo, 
jak obiecywali.

Dlaczego nie przekłuję córce uszu?

O tym, dlaczego przekłuwanie uszu maluchom jest fatalnym pomysłem.

“Jakby nóg nie rozkładała, toby siadać nie musiała”

“Lewandowska, gdzie masz dziecko?!”, 
czyli o tym, gdzie jest miejsce Prawdziwej Matki

Kim jest Prawdziwa Matka i dlaczego nigdy nie opuszcza swojego dziecka na krok.

Akcja "Kolejkowa rewolucja" i garść wspomnień z życia ciężarnej.

https://www.kreatywa.net/2018/07/matka-nie-czlowiek.html
https://www.kreatywa.net/2018/05/wychowanie-dziecka-z-psem.html
https://www.kreatywa.net/2017/11/jak-to-jest-byc-mama.html
https://www.kreatywa.net/2017/10/zajecia-dodatkowe-dla-dzieci.html
https://www.kreatywa.net/2015/10/zyciowo-ciemniejsza-strona-macierzynstwa.html
https://www.kreatywa.net/2017/08/przebijanie-uszu-dzieci.html
https://www.kreatywa.net/2015/02/ustap-miejsca-ciezarnej.html
https://www.kreatywa.net/2017/09/prawdziwa-matka.html


Tekst na temat serii "Więzień labiryntu" 
w folderze promującym wydanie filmowe 

książki 'Lek na śmierć'

ZOBACZ CAŁOŚĆ

https://www.espelibro.pl/wp-content/uploads/2018/11/wiezien.png


Blurb do książki "Chmury z keczupu"



Podziękowania ślubne dla rodziców



Odnośniki do przykładowych wpisów blogowych z działu ŻYCIE

Jak oszczędzać na jedzeniu?

Obszerny poradnik dla osób, które szukają pomysłów na to, 
jak oszczędzać na jedzeniu - w sposób zdrowy i przemyślany.

Nie przetrwałabym w świecie dzisiejszych nastolatków

Refleksja na temat rzeczywistości, w jakiej żyje współczesna młodzież.

Wolnowar - najlepsza inwestycja mojego życia

Przedstawienie sprzętu kuchennego, który zrewolucjonizował moje życie.

A na starość kto Ci szklankę wody poda?

Bo tak właściwie po co ludziom dzieci?

Dlaczego zazdrościmy, zamiast działać?

O ludziach, którzy zamiast skoncentrować się na własnym szczęściu, wolą żyć życiem innych.

Praca w trakcie studiów – jak to pogodzić i czy w ogóle warto?

Wady i zalety łączenia nauki z pracą oraz garść wspomnień na temat tego, jak ja łączyłam 
pracę ze studiami.

Żywot człowieka bezpłciowego, czyli: znajdź sobie pasję!

O tym, dlaczego mąż nie pomaga mi ani w domu, ani przy dziecku i o tym, 
dlaczego nawet niepracujące matki potrzebują chwili luzu

Przewrotnie o tym, jak wygląda życie Pełnoetatowych Kur Domowych 
i czym tak naprawdę jest "pomoc".

Dlaczego ludzie bezpłciowi są beznadziejni i po co nam w ogóle zainteresowania.

https://www.kreatywa.net/2015/05/jak-oszczedzac-na-jedzeniu.html
https://www.kreatywa.net/2017/10/nie-przetrwalabym-w-swiecie-dzisiejszych-nastolatkow.html
https://www.kreatywa.net/2017/09/polecam-wolnowar.html
https://www.kreatywa.net/2017/07/po-co-nam-dzieci.html
https://www.kreatywa.net/2017/05/dlaczego-zazdroscimy.html
https://www.kreatywa.net/2016/02/praca-w-trakcie-studiow-jak-to-pogodzic.html
https://www.kreatywa.net/2016/02/znajdz-sobie-pasje.html
https://www.kreatywa.net/2017/01/maz-nie-pomaga-w-domu.html


Artykuł "Literacki fenomen z nurtu LGBT"



Blurb do książki "Novak Djoković.Zwycięzca"



Teksty sponsorowane na portalu LubimyCzytac.pl

PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ

PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ

PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ

http://lubimyczytac.pl/aktualnosci/11041/nienawisc-ktora-dajesz-o-glosnym-debiucie-angie-thomas
http://lubimyczytac.pl/aktualnosci/10698/dziesiec-powodow-aby-przeczytac-miejsce-egzekucji-val-mcdermid
http://lubimyczytac.pl/aktualnosci/11115/portret-rodzinny-juz-w-ksiegarniach


Blurby do książek Corinne Michaels



Seria wpisów dla marki Chicco

Start projektu

Angielski w podróży

Angielski w domu, cz. 1

Angielski w domu, cz. 2

Pięć najlepszych zabawek do nauki angielskiego

https://www.kreatywa.net/2017/06/nauka-jezykow-przez-zabawe.html
https://www.kreatywa.net/2017/07/angielski-w-podrozy.html
https://www.kreatywa.net/2017/07/angielski-w-domu.html
https://www.kreatywa.net/2017/07/angielski-w-domu-zabawa.html
https://www.kreatywa.net/2017/07/najlepsze-zabawki-do-nauki-angielskiego.html


Blurby do książek "Wiedźma naczelna" oraz "Wieża"



Tekst na temat zagranicznych kursów językowych
dla marki Sprachcaffe



Teksty na ulotkę promującą powieść "Nienawiść, którą dajesz"



Zaufali mi m.in.:

Klaudyna Maciąg
e-mail: kontakt@espelibro.pl
strona firmowa: espelibro.pl

blog: kreatywa.net

https://www.espelibro.pl/
https://www.kreatywa.net/

