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

 

Copywritingiem zajmuję się od pięciu 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 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. 

 

Jeśli potrzebujesz tekstów na temat polskiego folkloru, zwyczajów, obrzędów, dawnego 

budownictwa – trafiłeś do najlepszego miejsca! Jako jedyny w Polsce folk copywriter 

stworzę dla Ciebie artykuł, post lub dłuższą formę, w której czytelnik odkryje piękno 

dawnych czasów. 

Ponadto tworzę treści o tematyce lifestyle’u, designu i dekoracji wnętrz, sztuki i kultury, mody, 

zdrowia i fitness, ale posiadam doświadczenie także w innych branżach. 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! 

http://pisanezalasem.pl/
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   Przykładowe realizacje: 

 blog sklepu Folkstar – Folklorysta 

 blog sklepu Folkownia  

Folk wszędzie! 

Oddech wiosny w kuchni 

oraz inne w zakładce Trendy w magazynie Ruude 

Promocje Black Friday 2019 – główny artykuł sponsorowany na stronie głównej Newsweek na 

czas Czarnego Piątku 

Fotografia inaczej, czyli modne aparaty Instax 

Moda na designerskie kable w kolorowych oplotach 

Dekoracje na jesień z kodami rabatowymi  

Meble i dekoracje w promocji na Black Friday 

Makijaże na ślub – rabaty na kosmetyki 

Oczyszczające szczoteczki soniczne – marka FOREO 

Jak kupować bieliznę damską przez internet? 

Popraw nawilżenie skóry jesienią 

Jak dbać o skórę zimą? 

TOP 10 gadżetów z logiem firmy 

Historyczne gadżety reklamowe 

Co uzyskasz dzięki profesjonalnej fotografii biznesowej? 

 

Jeżeli interesują Cię inne branże lub szukasz większej ilości moich tekstów 

– zajrzyj tutaj. 

https://folklorysta.pl/author/etnolina/
https://folkownia.pl/smartblog.html
http://www.ruude.net/artykuly/folk-wszedzie
http://www.ruude.net/artykuly/folk-wszedzie
http://www.ruude.net/artykuly/oddech-wiosny-w-kuchni
http://www.ruude.net/posts/index/category-id/14
https://www.newsweek.pl/trendy-i-inspiracje/promocje-black-friday-2019-najwieksza-wyprzedaz-online-i-lista-sklepow/x3wzmz4
https://www.newsweek.pl/trendy-i-inspiracje/promocje-instax-black-friday/pyjd73v
http://www.wnetrzestyl.pl/oswietlenie-i-dodatki/moda-na-designerskie-kable-w-kolorowych-oplotach/ljr_unhy
https://www.newsweek.pl/styl-zycia/dekoracje-do-domu-jesienne-rabaty-i-promocje/gc7ztds
https://www.newsweek.pl/trendy-i-inspiracje/promocje-na-meble-i-dekoracje-w-black-friday/903fdc0
https://www.newsweek.pl/styl-zycia/makijaze-na-slub-rabaty-na-kosmetyki-i-akcesoria/vx8e0b2
https://www.newsweek.pl/trendy-i-inspiracje/oczyszczajace-szczoteczki-soniczne-marka-foreo-na-czarny-piatek/g4x6wmh
http://www.female.pl/artykul/17592-jak-kupowac-bielizne-damska-przez-internet
http://mestetyczna.pl/popraw-nawilzenie-skory-jesienia/
http://mestetyczna.pl/popraw-nawilzenie-skory-jesienia/
http://dlalejdis.pl/artykuly/jak_dbac_o_skore_zima
http://www.flstrefa.pl/top-10-najpopularniejszych-gadzetow-z-logiem-firmy.html
http://www.flstrefa.pl/top-10-najpopularniejszych-gadzetow-z-logiem-firmy.html
http://zmyslowezakupy.org/blog/historyczne-gadzety-reklamowe/
https://radoslawsobik.pl/Co-uzyskasz-dzieki-profesjonalnej-fotografii-biznesowej.html
http://pisanezalasem.pl/folk-copywriter/portfolio/

