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Jeśli potrzebujesz kogoś, kto zamieni Twoje pomysły w słowa – dobrze trafiłeś!

Copywritingiem zajmuję się od ponad dwóch lat. Piszę teksty jako copywriter-freelancer,
ale również współpracując z agencjami marketingowymi. W swoim dorobku mam mniejsze i
większe realizacje, specjalizuję się w artykułach na blogi (w tym poradnikach) oraz tekstach
sponsorowanych.
Moje teksty są łatwe i przyjemne w odbiorze dla czytelnika, ale zarazem konkretne i angażujące.
Gwarantuję poprawność językową, stylistyczną oraz właściwą interpunkcję. Nie wspominam o
unikatowości tworzonych treści, ponieważ uznaję to za podstawę dobrego content marketingu.
Najlepiej czuję się w tematyce lifestyle’u, designu i dekoracji wnętrz, sztuki i kultury, mody,
zdrowia i fitness, ale posiadam doświadczenie także w innych branżach, m.in. weterynaria,
podróże, medycyna estetyczna, elektronika.
Chętnie podejmę się wyzwania, poszerzę swoją wiedzę i napiszę na każdy inny temat.

Z wykształcenia jestem menadżerem kultury oraz dyplomowanym instruktorem zespołu
folklorystycznego. Swoją pasję do folkloru relizuję poprzez zagłębiane etnografii mojej okolicy i
tworzenie bloga Pisane za lasem.

Piszę z zamiłowania do słów –
przelewanie myśli, pomysłów, idei na papier to nie tylko moja praca, ale i pasja!

Jeśli potrzebujesz:







tekstów na strony internetowe
opisów produktów
artykułów sponsorowanych
tekstów promocyjnych
tekstów poradnikowych i specjalistycznych
korekty i/lub reedycji tekstów
– skontaktuj się ze mną!

ewelina.matug@op.pl
tel. 512 896 957

https://pl.linkedin.com/in/ewelinamatug
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Przykładowe realizacje:


Wnętrza i design:

Zakładka Trendy na portalu Ruude.net
Drugie życie starych przedmiotów i inne w dziale Inspiracje na stronie Rze3.pl
Stoliczku, nakryj się... na święta! Wystrój stołu wigilijnego
Żarówka Edisona - designerski hit


Moda i uroda:

W co się ubrać do łóżka?
Popraw nawilżenie skóry jesienią


Podróże:

Dlaczego warto jechać na luksusowe wakacje?
Karpacz we wrześniu


Marketing i reklama:

TOP 10 gadżetów z logiem firmy
Marketing szeptany, czyli jak zyskać wiele po cichu
Co uzyskasz dzięki profesjonalnej fotografii biznesowej?


Weterynaria i zwierzęta:

Dlaczego kot uwielbia wchodzić do pudełka?
Jak skompletować wyprawkę dla psa?
Jak wybrać klatkę dla chomika?
i większość artykułów na blogu Krakvet

Jeżeli interesują Cię inne branże lub szukasz większej ilości moich tekstów
– zajrzyj tutaj.

ewelina.matug@op.pl
tel. 512 896 957

https://pl.linkedin.com/in/ewelinamatug

