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KHAKI  
Agencja Public Relations

Na rynku PR działamy od 2005 roku. Specjalizujemy się w branży lifestyle i fashion.
Jesteśmy butikową agencją z własnym showroomem w centrum Warszawy. 

Z naszymi Klientami budujemy długofalowe relacje i sprawiamy, że współpraca jest obustronną przyjemnością.

Odpowiadamy za PR produktowy, serwis prasowy, influencer marketing, organizujemy press eventy, konferencje, targi, 
pokazy mody i sesje zdjęciowe. 

Docieramy do największych wydawnictw i portali, prowadzimy kanały social media dla marek naszych Klientów (pełna 
obsługa Facebook, Instagram, LinkedIn). 

Współpracujemy z topowymi stylistami, producentami sesji, dziennikarzami i blogerami. Odpowiadamy za influencer
marketing naszych Klientów.
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PAULINA GRAJEK

HEAD OF PR/ CEO KHAKI PR 

politolog społeczny, specjalistka marketingu i zarządzania po SGH, 

właścicielka i CEO agencji Khaki PR. Ma 20-letnie doświadczenie w branży 

fashion PR. Przed założeniem agencji Khaki pracowała m.in. dla takich 

tytułów, jak „Marie Claire”, „Viva!”, „Dom i Wnętrze”. Współpracowała z 

największymi wydawnictwami prasowymi – Hachette, Edipresse, G+J, 

Agora, Murator – dzięki czemu ma doskonałe relacje z liczącymi się 

redakcjami. Prywatnie mama dwóch nastolatków. Uwielbia zarówno dalsze 

podróże, jak i spacery po Warszawie ze swoim mopsem Dudusiem. 

Jej myślą przewodnią  jest „You have relations, you are a lucky man”, co przejawia 

się zarówno w jej podejściu do klientów, jak i prowadzenia biznesu. Dba o 

wizerunek polityków, biznesmenów i gwiazd. Prowadzi szkolenia z zakresu dress

code oraz produkcji eventów.

paulina.grajek@khaki.pl | +48 500395446



DOMINIKA MŁYNARSKA

MARKETING DIRECTOR/ CO-OWNER KHAKI PR

Współwłaścicielka KHAKI, marketingowiec i brand manager z 16 letnim 

doświadczeniem we wprowadzaniu nowych marek z branży fashion na 

rynek, zarządzaniu nimi i administrowaniu stron www. Stworzyła markę 

własną kaloszy dla dzieci Cayole, którą po kilku latach korzystnie 

odsprzedała zagranicznej firmie. Pracowała w redakcji Twojego Stylu, a 

także dla marki Ursus, organizując targi i eventy, obsługując fan shop 

marki, począwszy od kreacji, wyboru asortymentu poprzez zlecenia 
produkcji i finalną sprzedaż. Prywatnie mama trójki dzieci, które nie 

przeszkadzają, a wręcz pomagają organizować jej liczne, rodzinne 

podróże.

W Khaki odpowiada za koncepcję działań, kreację informacji na temat produktów, 

koordynację współpracy marka / klient– media

showroom@khaki.pl | +48 509123532



ONLINE

🟢 Profesjonalna wyszukiwarka zdjęć 

dla mediów 

https://www.khaki.pl/packshoty/

🟢 Press room z automatyczną wysyłką 

mailingu

https://khakinewsroom.prowly.com/

🟢 Działania na fanpage i IG Khaki 

dodatkowa usługa: 

prowadzenie social media marki 

(IG, FB, LinkedIn) 

https://www.khaki.pl/packshoty/
https://khakinewsroom.prowly.com/


🟢 Produkty klientów dostępne są na 

naszej stronie www

🟢 Produkty klientów dostępne są w 

press kit w biurze prasowym Khaki

🟢 Aktywne pozyskiwanie publikacji 

packshoty’owych w pismach 

drukowanych i portalach online

PACKSHOTY



🟢 Realizacja sesji zdjęciowych 

wizerunkowych, lookbook

🟢 Produkcja packshotów

PRODUKCJA SESJI



EKSPOZYCJA

🟢 Atrakcyjna powierzchnia pokazowa w 

centrum Warszawy, w śródmiejskiej kamienicy 

wypełnionej firmami z branży show biznes i 

fashion MOKOTOWSKA 43 (opcja)



PORTFOLIO - eventy

Mamy na koncie realizację: 
ü Kilkudziesięciu konferencji i śniadań prasowych
ü Kilku pokazów mody
ü Cyklu targów Dizajn na Koszykach
ü Kilkunastu spotkań i wyjazdów dla influencerów

https://www.khaki.pl/category/event/

https://www.khaki.pl/category/event/






INFLUENCER 
MARKETING

🟢Współpraca ze znanymi 

osobami

🟢 Nawiązywanie i 

utrzymywanie kontaktów z 

influencerami

https://www.khaki.pl/influe

ncer/

https://www.khaki.pl/influencer/


Nasz serwis prasowy zapewnia publikacje w portalach i magazynach 

drukowanych oraz na kontach influencerów

PORTFOLIO – publikacje 
online 

https://www.khaki.pl/
publikacje/publikacje-
online/

https://www.khaki.pl/publikacje/publikacje-online/


PORTFOLIO – publikacje w 
druku 

https://www.khaki.pl/
publikacje-w-
magazynach/

https://www.khaki.pl/publikacje-w-magazynach/


REFERENCJE

Oryginały do wglądu:
https://www.khaki.pl/
polecaja-nas/



OFERTA

Ryczałt miesięczny:

🟢 promocja marki w mediach (prasa i online, pozyskiwanie publikacji 
packshotów, informacji prasowych, udział produktów w sesjach)

🟢.      obsługa produktu i materiału foto marki, prezentacja na         
www.khaki.pl oraz www.khakinewsroom.prowly.com

🟢 copywriting i mailingi informacji prasowych, packshotów do mediów,    
koordynacja wypożyczeń, pozyskiwanie kontekstu

Umowa na czas określony minimum 3 miesiące lub umowa otwarta z 2 miesięcznym 
okresem wypowiedzenia 

🟢 koordynacja współpracy barterowej lub płatnej z influencerami

Dodatkowo płatne wg indywidualnej wyceny:

🟢 Spotkania prasowe i eventy indywidualnie dla marki
🟢 Produkcja sesji wizerunkowych i lookbook, packshoty
🟢Wysyłki kreatywne
🟢 Strategia marketingowa 
🟢 Koordynacja działań reklamowych
🟢 Pozyskiwanie i koordynacja współpracy barterowej lub płatnej z influencerami

🟢 Prowadzenie social media (Instagram, Facebook, LinkedIn bez tworzenia contentu
zdjęciowego/filmowego) zawiera: tworzenie kalendarza, copy postów, moderację kont

http://www.khaki.pl/
http://www.khakinewsroom.prowly.com/


ZAPRASZAMY 

DO  WSPÓŁPRACY

www.khaki.pl

www.khakinewsroom.prowly.com

paulina.grajek@khaki.pl

ul. Mokotowska 43 lok 304

Warszawa 00-551

TEL: 500 395 446

http://www.khaki.pl/
http://www.khakinewsroom.prowly.com/
mailto:paulina.grajek@khaki.pl

