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МИ ТАКІ САМІ, ЯК І ІНШІ АГЕНТСТВА, АЛЕ:

РУЛИМО, БО Є RULE!
RULE: РЕАЛІСТИЧНО ФОКУСУВАТИСЬ

Дятел – птах розумний. Він реалістичний
у своїх бажаннях і не прагне розбити дерево 
з одного удару. Він сфокусований і не стукає 
стовбур з усіх сторін. Він б’є у одну й ту саму 
точку - повільно та впевнено досягає свого 
черв’ячка.

Тому, якщо тобі відразу потрібен «черв’ячок»,
та ще й під листочком – реклама так не працює. 
Ми завжди спочатку робимо чимало маленьких 
кроків-точок контактів, аби разом досягти 
великої мети.

RULE: ПЛИВТИ ПРОТИ ПОТОКУ

Ти «спіймав» свою хвилю та комфортно прямуєш
за нею. Кожен місяць впроваджуєш акції, маєш 
стандартні структури презентації, типову стратегію, 
де, певно, змінюєш лише рік.

Ти не хочеш виходити із комфортної зони і дивуєшся, 
що в тебе бракує можливостей для розвитку бізнесу? 
Риба завжди пливе проти течії, бо так через неї 
пропливає більше кисню та їжі, так її життя стає 
набагато кращім. Це наша WOW-фішка. 
І вона повинна стати твоєю.

RULE: НЕ ЗВИКАТИ ДО БЛАКИТНИХ ОКЕАНІВ

Коли велика конкуренція створює навкруги
червоні кола, ми додаємо трішки рекламної хімії. 

Левенят навчають полювати одразу.
Вони не проходять підготовчі курси та не тренуються 
у хащах. Наша стратегія - вивчати реакцію ринку 
за результатом, підвищуючи ефективність 
та корегуючи вже на шляху до цілі.

RULE: ПРАЦЮВАТИ ХВОСТОМ

Зараз неважливо, що робить твоя компанія та який у неї продукт.
Важливо як він мотивує та надихає. Які емоції віддає.
Пес не думає, що ти його спочатку відведеш додому, нагодуєш, 
а вже потім він тобі зрадіє. Він ділиться своїми емоціями безкорисно
та безкоштовно. Так і з продуктом.

Ми не робимо рекламу: «Купуй, і ти побачиш!», 
ми робимо рекламу: «Ти вже бачиш? Купуй».

RULE: НЕ НИТИ

Ми розуміємо, що у кожної компанії свої потреби, можливості та бюджет. 
Змія не думає, що в неї поганий зір, немає рук та ніг. Вона використовує 
те, що є, а якщо треба - змінює шкіру.

Змінити ми завжди можемо, і завжди можемо використати те, що є. 
Вибір за тобою.
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