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rekomendacje

VOLTEON SA dawne Polskie Sieci Elektroenergetyczne - System
Doświadczenie, profesjonalizm oraz due umiejętności twórcze
ALW GRAFIK przy zrozumieniu aspektów biznesowego wykorzystania tych umiejętności, pozwoliły stworzyć spójny system
identyfikacji wizualnej, w pełni zgodny z naszymi oczekiwaniami i wizerunkiem firmy. Warto zwrócić uwagę na bezproblemowy kontakt i szybką reakcję na wszystkie uwagi zgłaszane
w trakcie realizacji projektu.
Dlatego moemy z satysfakcją polecić pracownię projektowania
graficznego ALW GRAFIK Andrzej-Ludwik Włoszczyński wszystkim zainteresowanym profesjonalnym wsparciem w procesie
tworzenia lub modyfikacji wizualnej tosamości firmy.
Piotr Grochala
Prezes Zarządu VOLTEON SA

KASAT Sp. z o.o. właściciel portalu egospodarka.pl
Kasat Sp. z o.o. współpracuje z ALW GRAFIK Pracownia projektowania graficznego od 2004 roku w zakresie kreowania wizerunku firmy oraz prowadzonych przez nią serwisów. Owocami
tej współpracy są między innymi rewitalizacja logo egospodarka.pl oraz stworzenie nowego logo xorte.pl.
Jesteśmy pod wrazeniem kreatywności i kompetencji pracujących w ALW GRAFIK osób. Powierzone im zadania zostały
wykonane profesjonalnie a jednocześnie szybko. Bardzo wane
jest to e, firma dokładnie poznaje potrzeby klienta i twórczo
przekształca jego pomysły a nie promuje wyłącznie własne wizje artystyczne. Taka postawa pozwala bowiem na współpracę
dającą zarówno wymierne efekty jak i prawdziwą satysfakcję
obu stron. Z przyjemnością będziemy kontynuować współpracę
przy kolejnych naszych projektach.
Sylwester Kołodyński
Prezes Zarządu

Grupa BIZNES POLSKA SC
Firma Grupa BIZNES POLSKA SC jest właścicielem loga wykonanego przez Firmę ALW GRAFIK. Logo spotkało się z uznaniem
pracowników, klientów, partnerów i jest godnym oraz rozpoznawalnym znakiem reprezentującym naszą firmę.
ALW GRAFIK jest firmą którą moemy polecić wszystkim zainteresowanym jako solidnego i kreatywnego wykonawcę znaków
towarowych.
Krzysztof A. Wnorowski
Właściciel

WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej oraz Spółka Centrum
Duszpasterstwa Archdiecezji Warszawskiej współpracuje z Panem Andrzejem Ludwikiem Włoszczyńskim od 2004 roku.
Znaki graficzne Wydawnictwa i Spółki, zaprojektowane zostały
przez Pana Włoszczyńskiego zgodnie z naszymi oczekiwaniami,
profesjonalnie, terminowo i sš bardzo uyteczne i ju rozpoznawalne w szerokim gronie naszych współpracowników.
Na zlecenie JE Józefa Kardynała Glempa Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej uczestniczyło w przygotowaniach i obsłudze III Krajowego Kongresu Eucharystycznego. Projekt Pana
Włoszczyńskiego został zaakceptowany przez Organizatorów
Kongresu i stał się oficjalnym znakiem uroczystości, wykorzystywanym na drukach kongresowych, w publikacjach i materiałach promocyjnych oraz stał się jednym z głównych elementów
plastycznego wystroju ołtarza postawionego na Placu Piłsudskiego w Warszawie, podczas uroczystości kongresowych i beatyfikacyjnych 18-19 czerwca 2005 roku.
Współpraca z Panem Andrzejem Ludwikiem Włoszczyńskim jest
cenna i satysfakcjonująca take ze względu na wyjątkowš Jego
elastyczność i kreatywność na etapie koncepcyjnym, projektowym i wdroeniowym gotowych znaków.
Z głębokim przekonaniem polecam współpracę z Panem Andrzejem Ludwikiem Włoszczyńskim.
Jacek Chromy
Dyrektor Wydawnictwa

PRODUS RETAIL TECHNOLOGY member of the Siegel Group
Sehr geehrter Herr Włoszczyński,
vielen Dank für unsere erfolgreiche Zusammenarbeit. Gerne
empfehle ich Sie unseren Geschäftspartnern weiter.
Die Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrer Firma ALW Grafik war
stets zu unserer vollsten Zufriedenheit. Die Betreuung von der
ersten Kontaktaufnahme über die gemeinschaftliche Ausarbeitung des Projekts bis zur Fertigstellung war zu jedem Zeitpunkt
äußerst professionell und vorbildlich. Ihre Leistung umfasste
neben der grafischen Ausarbeitung auch Beratung auf sehr hohem Niveau. Von Vorteil erwies sich hierbei Ihre langjährige
Erfahrung, vor allem im Hinblick auf die Besonderheiten des
polnischen Marktes. Als ein sehr wichtiges Kriterium in der Zusammenarbeit erwies sich für uns, dass Sie unsere Wünsche in
den Vordergrund gestellt, und diese schnell und effizient umgesetzt haben. Alle Termine wurden durchwegs eingehalten.
Wir haben Sie und Ihre Firma ALW Grafik als einen kompetenten und zuverlässigen Partner kennengelernt, werden auch weiterhin mit Ihnen zusammenarbeiten und wünschen Ihnen und
Ihrer Firma in der Zukunft viel Erfolg.
Mit freundlichen Grüssen
Norbert Sawicki
Vice President

FOREVER AMBER Jewellery
Andrzej-Ludwik Wloszczynski graphic designer
To whom it may concern,
I engaged Mr Andrzej-Ludwik Wloszczynski to develop a
Corporate Identity package for an on-line business. This
included corporate marks and logos, tagline naming and
associated graphic design and visual marketing.
Mr Wloszczynski provided my business with excellent support.
His work has been signilcant factor in our corporate image and
recognition of the brand.
I can unreservedly recommend Mr Andrzej-Ludwik
Wloszczynski as an elective and reliable graphic designer.
Yours Sincerely
Peter Dabrowski
Director
FOREVER AMBER jewellery

SERWIS REMONTOWY Sp. z o.o.
Niniejszym informuję, e na podstawie wykonanych prac przez
Pana Andrzeja Ludwika Włoszczyńskiego wystawiam bardzo pozytywne referencje.
Jakość wykonanych prac stawiam na bardzo wysokim poziomie.
Zlecenie było wykonane perfekcyjnie i terminowo. Pan AndrzejLudwik Włoszczyński posiada ogromną wiedzę i jest prawdziwym
mistrzem w swoim fachu.
Monika Dziąbor
Prezes Zarządu
SERWIS REMONTOWY Sp. z o.o.

EVERCON Sp. z o.o.
Przy wyborze wykonawcy logo naszej firmy, z braku orientacji
o merytorycznych niezbędnych kompetencjach potencjalnego zleceniobiorcy, szukaliśmy przede wszystkim dokumentacji osiągnięć
i prezentowanej fachowości.
Wstępne, jake bogate, dla nas obiecujące informacje znaleźliśmy
w internecie, gdzie pod adresem e-alw.com widnieją orzeczniki:
grafik-projektant, rysownik satyryczny, ilustrator. Tak szerokie
spektrum zakotwiczone a w literaturze pięknej było nam bardzo
obiecujące, ywiło nadzieję, ze zadanie autorskiej pracowni projektowania graficznego ALW GRAFIK powierzone, z racji stawiania
przez naszš firmę pierwszych kroków nawet nie do końca sprecyzowane, spełni nasze oczekiwanie.
Nie zawiedliśmy się. W trakcie wstępnej roboczej konsultacji Andrzej-Ludwik Włoszczyński okazał się profesjonalistą w szerokim
znaczeniu tego słowa: łatwość kontaktu z klientem, umiejetność
wydobycia jego wizji nie do końca ukonkretnionej, sprecyzowanej
i wyartykułowanej, dua semantyczna adekwatność odpowiadająca wstępnym koncepcjom naszej firmy, ich podbudowanie
powściągliwe i ze znawstwem dozowanym, a takze twórczo
usymbolizowanym wizyrunkiem logo - oto procesualne i finalne
tego atrybuty, czym jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani, a take
umotywowani i wsparci symboliką logo.
Polecamy pracownię projektowania graficznego ALW GRAFIK
z całą odpowiedzialnością i pełnym przekonaniem, e oczekiwaniom P.T. Klientów autorska pracownia projektowania graficznego
ALW GRAFIK Andrzej-Ludwik Włoszczyński uczyni zadość.
Aldona Kędzior
Prezes Zarządu

