
Klaudyna
Maciąg

 
 

Nazywam się Klaudyna Maciąg. Pisanie jest moją pasją, a pisaniem tekstów na zlecenie zajmuję się
od 2002 roku. Przyjmuję zamówienia m.in. na teksty na strony www, opisy produktów, teksty
marketingowe, pisma urzędowe, przemówienia czy artykuły dziennikarskie. 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)

Ty i Twoja marka online (+ certyfikat)
Podstawy projektowania graficznego

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

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.

PORTFOLIO COPYWRITERSKIE



Przykładowe realizacje

Wstęp do biografii Novaka Djokovicia
"Zwycięzca", wydawnictwo Planeta



Opis ebooka Naturalnie! Czyli rodzinna 
fotografia lifestylowa od kuchni



Blog oraz fanpage EkstraZabawki.pl

PRZEJDŹ DO LISTY WPISÓW NA BLOGU

ZOBACZ FANPAGE

https://www.ekstrazabawki.pl/blog/
https://www.ekstrazabawki.pl/blog/
https://www.facebook.com/ekstrazabawkipl/


Blogi Ignatki oraz 3x3 Ignatki

PRZEJDŹ DO LISTY WPISÓW NA BLOGU

PRZEJDŹ DO LISTY WPISÓW NA BLOGU

https://ignatki.pl/aktualnosci/
https://3x3ignatki.pl/blog/
https://ignatki.pl/aktualnosci/
https://3x3ignatki.pl/blog/


Autorski ebook

POBIERZ

https://klaudynamaciag.pl/wp-content/uploads/LinkedIn-przewodnik-dla-szukaj%C4%85cych-pracy-w%C5%82a%C5%9Bcicieli-ma%C5%82ych-firm-freelancer%C3%B3w-i-bloger%C3%B3w-1.pdf


Opisy usług na stronie Magati.pl:
filmowanie nieruchomości

(kliknij, aby wyświetlić)
film reklamowy

(kliknij, aby wyświetlić)

https://magati.pl/filmowanie-nieruchomosci/
https://magati.pl/film-reklamowy/


Blog oraz fanpage RAJ-POL

PRZEJDŹ DO DZIAŁU AKTUALNOŚCI NA STRONIE

ZOBACZ FANPAGE

https://raj-pol.com.pl/
https://www.facebook.com/rajpol.odziez/


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"



Newslettery przygotowane dla wydawnictw



Przykładowe opisy produktów



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



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


Podziękowania ślubne dla rodziców



Artykuł "Literacki fenomen z nurtu LGBT"



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


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@klaudynamaciag.pl

blog: klaudynamaciag.pl

https://www.klaudynamaciag.pl/

