
1

Case study
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The engagement has significantly improved media
exposure, articles, and interviews, exceeding the client's
business goals. Rocket Science Communications has
demonstrated a smooth workflow through orderliness,
adeptness, and timeliness. Their expertise in the industry is
impressive. – Agnes Uba, Product Marketing Manager
SentiOne
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Jak zwiększyć rozpoznawalność marki social i 

brand listeningowej oraz zostać czołowym 

ekspertem w dziedzinie sztucznej inteligencji? 



SentiOne to polski startup założony w 2011 roku. Firma wspiera

marki w zakresie automatyzacji obsługi klienta z wykorzystaniem

technologii AI. SentiOne oferuje klientom szeroki wachlarz

rozwiązań: od monitoringu internetu i zintegrowanej platformy

obsługi klienta, po nowej generacji boty konwersacyjne. W krótkim

czasie zdobył pozycję eksperta w AI przy automatyzacji obsługi

klienta, uzyskując przy tym wiele wzmianek w sieci.

Firma posiada biura w Gdańsku, Warszawie, Londynie, Ostrawie,

Budapeszcie, Monachium, Eindhoven i Meksyku, a jej produkty

zostały wdrożone u ponad 400 klientów na rynkach europejskich, a

także w USA, Kanadzie, Meksyku, Kolumbii i Brazylii. SentiOne

jest laureatem m.in. rankingu Deloitte Polska „Technology Fast 50

Central Europe”.

O firmie 4
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Obsługa klienta

Automatyzacja 

komunikacji z klientem 

przy pomocy sztucznej 

inteligencji

Marketing, PR, Analiza 

Monitorowanie internetu 

i mediów społecznościowych 

w określonym temacie, 

reputacji firmy

Branże i tematy  
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Osoby prowadzące średni, duży 

biznes i / lub odpowiedzialne za 

działania marketingowe, 

komunikacyjne lub obsługę klienta 

firmy na szeroką skalę.

Prezesi, członkowie zarządów, 

menadżerowie, osoby 

odpowiedzialnie za automatyzację 

obsługi klienta w bankowości, 

ubezpieczeniach, energetyce itp. 

z korporacji, dużych firm.

Pracownicy działów komunikacji, 

marketingu lub osoby pracujące z 

danymi, korzystające z narzędzi 

do social listeningu i 

monitorowania marek.

Grupy docelowe 
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Budowanie wizerunku 

firmy w obszarze 

sztucznej inteligencji  

Pozycjonowanie 

ekspertów 

w obszarze AI oraz 

marki jako lidera branży

Wzrost zasięgu 

w mediach, zwiększanie 

świadomości marki 

pośród potencjalnych 

klientów

Budowanie świadomości

na temat roli social i brand 

listeningu oraz 

automatyzacji branży 

obsługi klienta przy 

wsparciu AI

Cele
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Przygotowywanie informacji prasowych na temat 

wyników biznesowych i finansowych spółki. 

Informowanie o nowych funkcjach platformy. 

Komunikacja produktowa i biznesowa

Informowanie o osiągnięciach spółki takich jak wejście na 

rynek MENA oraz dotacji przyznanej przez NCBiR. 

Opracowywanie studiów przypadku na temat projektów 

firmy dla mediów.

Osiągnięcia

Opracowanie rankingów np. dot. e-commerce, aut 

elektrycznych, smartfonów, urządzeń do wideorozmów, 

popularnych social mediów wśród Polaków.

Rankingi social listening

Wypowiedzi specjalistów SentiOne w roli ekspertów 

branży w mediach, na konferencjach.

Pozycjonowanie ekspertów

Rozwiązania
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5 mln zł netto

2

500 000 zł netto

3

1030 publikacji

1

ekwiwalent reklamowy 

za 10 miesięcy współpracy

średni miesięczny ekwiwalent 

reklamowy (AVE)

na przełomie 10 miesięcy

Zwiększanie zasięgów 
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Po publikacji informacji prasowych na

temat AI lub social listeningu kontakt od

potencjalnych klientów, zaproszenia do

przetargów.

Zwiększenie leadów

CEO SentiOne Kamil Bargiel

zaproszony na EKG 2021 jako główny

panelista i ekspert AI. Wystąpienie

zebrało 81 publikacji w mediach.

XIII Europejski 

Kongres Gospodarczy

Top 10 startupów 

„Rzeczpospolitej”

Po trzech miesiącach współpracy z

agencją rozszerzenie działań o projekty

realizowane na rynku węgierskim.

Nieustanny rozwój

Efekty współpracy

Pojawienie się SentiOne w rankingu 

10. najgorętszych startupów 

„Rzeczpospolitej”.

https://cyfrowa.rp.pl/biznes-ludzie-startupy/art18154121-rzeczpospolita-wybrala-najbardziej-gorace-polskie-startupy-2021-roku
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Informacje 
prasowe

Wywiady Komentarze 
eksperckie

Rankingi

Konferencje Artykuły 
gościnne

Analizy 
trendów

Case study

Wykorzystane narzędzia



https://www.gb.pl/boty-moga-obsluzyc-do-

40-proc-klientow-bankow-pnews-4325.html
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Przykładowe publikacje 

Rzeczpospolita, 

21.05.2021 

Puls Biznesu, 16.04.2021

https://startup.pfr.pl/pl/akt

ualnosci/ekspansja-

zagraniczna-okiem-

praktykow-sentione-i-

clickmeeting-tl/

https://www.forbes.pl/biznes/eks

pansja-sentione-start-up-

otwiera-sie-na-biznes-w-

zjednoczonych-emiratach-

arabskich/nbrr6n9

https://www.gb.pl/boty-moga-obsluzyc-do-40-proc-klientow-bankow-pnews-4325.html
https://startup.pfr.pl/pl/aktualnosci/ekspansja-zagraniczna-okiem-praktykow-sentione-i-clickmeeting-tl/
https://www.forbes.pl/biznes/ekspansja-sentione-start-up-otwiera-sie-na-biznes-w-zjednoczonych-emiratach-arabskich/nbrr6n9


https://www.rocketscience.com.pl/

https://www.facebook.com/RocketScienceComms/

https://www.linkedin.com/company/rocket-science-

communications

BLOG 

https://www.rocketscience.com.pl/public-relations-

agencja-warszawa

WWW

Tel. 691 476 903

e-mail: biuro@rocketscience.com.pl

ul. Pływacka 3/2

02-633 Warszawa

Nasze biuro

Rocket Science Communications

Zadzwoń lub napisz
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