
Skutecznie wspieramy wyzwania 
biznesowe i zarządzanie kryzysami
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Znajdujesz się w położeniu, w którym możesz utracić kontrolę nad sytuacją?

Nie jesteś pewien, jaki powinien być następny ruch, komu zaufać, na co postawić?

Gra toczy się o najwyższą stawkę – Twoją reputację, firmę, czas i pieniądze.

Każdy kolejny krok może być bardzo kosztowny. Potrzebujesz profesjonalnej pomocy,

bo nie możesz pozwolić sobie na dalsze straty. 

Wyzwanie biznesowe 
lub sytuacja kryzysowa?

Nigdy nie pozwól,

aby dobry kryzys

się zmarnował.

„

Winston Churchill
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Niezależnie od branży na Twoją działalność stale wpływają klienci, konkurenci, media, politycy.

Wszyscy oni dysponują narzędziami komunikacyjnymi o ogromnej sile rażenia.

W jednej chwili możesz być na fali, w drugiej – znaleźć się głęboko pod powierzchnią.

Skorzystaj ze wsparcia specjalistów, którzy wiedzą, jak nawigować na oceanie

ryzyka i szans.

Pomożemy Ci przejść przez wizerunkową nawałnicę, umocnić pozycję,

odzyskać kontrolę.

Oferta dla Microsoft

Pozwól nam
działać
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Wspieramy
wyzwania biznesowe
i zarządzanie kryzysami

public affairs | public relations | media relations 

personal & employer branding | pozyskiwanie informacji

social media management | CSR
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Dbamy
o Twój sukces

• Przygotowujemy wielowymiarowe strategie działania – od diagnozy

po wdrożenie.

• Tworzymy scenariusze wydarzeń́, rekomendujemy optymalne działania.

• Wskazujemy rozwiązania w trudnych i niespodziewanych sytuacjach.

• Dbamy o obecność́ lub nieobecność w mediach.

• Monitorujemy media, również społecznościowe, a w razie potrzeby

przejmujemy komunikację.

• Identyfikujemy potencjalne sytuacje kryzysowe.

• Odbudowujemy wizerunek po zażegnaniu kryzysu.

• Pomagamy w starciu z konkurencja ̨.

• Wspieramy budowanie relacji z osobami i organizacjami.

• Prowadzimy niezawodnie przez meandry życia politycznego.

• Zapewniamy komfort decyzyjny.

Oferta dla Microsoft
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Skuteczność
i profesjonalizm

Od 2014 r. sprawdzamy się w sytuacjach pozornie bez wyjścia. Naszą przewagą

jest doświadczenie zdobyte w świecie polityki, w którym opanowywanie kryzysów 

i skuteczna komunikacja są codziennością.

Nie boimy się zaczynać tam, gdzie inni kończą.

Doradzamy przedsiębiorcom, firmom, organizacjom biznesowym 

i pozarządowym, samorządom i politykom.

Specjalizujemy się w zarządzaniu komunikacją kryzysową i budowaniu dialogu 

między biznesem a otoczeniem publicznym.

Od lat wykorzystujemy swoje doświadczenie dla klientów z takich branż,

jak: telekomunikacja, IT, energetyka, motoryzacja, odpady, FMCG, farmacja,

finanse, ubezpieczenia, przemysł meblarski, budownictwo oraz nieruchomości.

Oferta dla Microsoft
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Doświadczony
zespół

Oferujemy dopasowane rozwiązania, wspierając naszych Klientów 24/7.

Działamy kompleksowo, przyjmując optykę 360°, aby wychodzić zwycięsko

ze starć na wszystkich polach – w mediach, w Internecie, w relacjach z otoczeniem 

biznesowym, medialnym, społecznym.

Myślimy strategicznie, analizując sytuację, projektując rozwiązania i działając na rzecz 

naszych Klientów. Pamiętamy, że pojutrze też jest dzień.

Nasz zespół tworzą profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem w biznesie, 

mediach, organizacjach pozarządowych, sektorze publicznym. 

Wymagające okoliczności, trudni przeciwnicy i konieczność podejmowania

szybkich decyzji to nasz żywioł.

Oferta dla Microsoft
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Liderzy zespołów doradczych
Każdy projekt wymaga indywidualnego dobrania ekspertów, którzy swoimi umiejętnościami,
wiedzą i doświadczeniem wspierają naszych Klientów i pomagają im mierzyć się z kryzysami
i wyzwaniami biznesowymi. Tak dobranymi specjalistami kierują nasi liderzy zespołów doradczych.

Bartłomiej
Rajchert

CEO & Founder

Specjalizuje się w zarządzaniu 
komunikacją kryzysową

i budowaniu dialogu między biznesem 
a otoczeniem publicznym. Prowadzi 

projekty z zakresu komunikacji 
kryzysowej i public affairs.

Rafał
Bojanowski

Managing Partner

Doświadczenie zawodowe zdobywał, 
pracując w biznesie, Sejmie RP

i Kancelarii Prezydenta RP.
Jako partner zarządzający odpowiada 

za działania zespołu oraz działania 
z zakresu public affairs.

Emilia
Klima

Managing Director

Posiada 15-letnie doświadczenie
w komunikacji wewnętrznej

i zewnętrznej firm i organizacji.
Liderka zespołów projektowych, 

odpowiedzialna za relacje z klientami, 
mediami i partnerami biznesowymi.
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Liderzy zespołów doradczych
Każdy projekt wymaga indywidualnego dobrania ekspertów, którzy swoimi umiejętnościami,
wiedzą i doświadczeniem wspierają naszych Klientów i pomagają im mierzyć się z kryzysami
i wyzwaniami biznesowymi. Tak dobranymi specjalistami kierują nasi liderzy zespołów doradczych.

Marta
Tumidalska

Strategy Director

Odpowiada między innymi
za szeroko pojętą komunikację.
Z wykształcenia ekonomistka,

przez kilkanaście lat była
dziennikarką i redaktorką

w Polskiej Agencji Prasowej. 

Wiesława
Dróżdż

Senior Strategic Advisor

Executive Master
of Business Administration,

doradca strategiczny PA i PR.
Ekspertka, certyfikowany coach,

praktyk komunikacji
z administracją i mediami.

Hubert
Staszewski

Strategic Advisor

Menedżer i radca prawny
z ponad 20-letnim doświadczeniem 

zdobytym w instytucjach finansowych 
oraz spółkach publicznych. Członek 

zarządów oraz rad nadzorczych 
licznych spółek w kraju i za granicą.
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Monitoring ryzyka
Monitoring otoczenia Klienta służący identyfikacji potencjalnych barier i szans działalności.

Strategia
Pełna analiza sytuacji wyjściowej i identyfikacja potrzeb informacyjnych otoczenia, potencjalnych partnerów 

oraz określenie możliwości działania, identyfikacja interesariuszy, analiza ryzyk – w tym komunikacyjnych.

Pełne wsparcie
Monitoring otoczenia Klienta służący identyfikacji potencjalnych barier i szans działalności, pełna analiza sytuacji 

wyjściowej, identyfikacja potrzeb informacyjnych otoczenia, potencjalnych partnerów, 

określenie możliwości działania, opracowanie strategii uwzględniającej różne scenariusze oraz jej realizacja. 

Bespoke
Każdy z wymienionych modeli współpracy możemy rozszerzać bądź zawężać do okoliczności 

oraz indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Modele
współpracy
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Na to pytanie najlepiej odpowiedzą nasi Klienci.

Prosimy o kontakt, a zainteresowanym przedstawimy referencje od tych,

którzy nam zaufali.

Oni najlepiej opowiedzą o naszych wspólnych doświadczeniach.

Dlaczego
GDS?



Kontakt
GDS Grupa Doradztwa Strategicznego 
ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

+48 881 603 000
kontakt@GDSPolska.com
GDSPolska.com

Jesteśmy członkiem


