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Przykłady zrealizowanych projektów Soluma Content (fragmenty).
Uprzejmie prosimy o ich nie wykorzystywanie.
Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone.
1. Artykuł poradnikowy dla biura podróży (fragment)
Z licencją na ucieczkę do raju. Rezydenci biur podróży łączą pracę z przyjemnością
Jak często myślisz o tym, aby porzucić kapryśną polską pogodę i przenieść się w miejsce, gdzie słońce świeci
niemal przez cały rok? Wielu nie poprzestaje na marzeniach i decyduje się na ich realizację. To osoby pracujące na
pierwszym, turystycznym froncie, czyli rezydenci biur podróży. Na rynku wciąż jest ogromne zapotrzebowanie na
ich usługi, a dostęp do zawodu niedawno został znacznie ułatwiony.
Gdzie chciałbyś pracować?
Takie pytanie zadane w standardowej korporacji zwykle zawęża wybór do ustawionych w pokoju biurek. Rezydent
ma zdecydowanie szersze możliwości, ograniczone praktycznie tylko rozległością mapy świata.
Biura podróży wysyłają swoich rezydentów tam, gdzie organizują pobyty. Katalogi największych operatorów
zawierają nawet ponad 100 destynacji. Biuro XXX może zaoferować rezydentom pracę zarówno w Hiszpanii
jak i w Grecji czy Egipcie. Mało spektakularne? W takim razie pakuj się i wsiadaj do samolotu do Nowej
Zelandii! Tam biuro także ma swoje przedstawicielstwo.
Praca rezydenta to urzeczywistnienie marzeń o podróżowaniu i życiu w miejscu, które w niczym nie przypomina
polskiego klimatu. Rezydenci zwykle mogą co pół roku zmienić lokalizację i np. latem pracować w basenie morza
Śródziemnego, a zimą przenieść się do tropikalnej Azji. To doskonały sposób na życie dla ludzi młodych,
uzależnionych od przygody i ciekawych świata.

2. Artykuł na portal dla mężczyzn (fragment). Zlecający – dostawca aplikacji mobilnej dla
kierowców
Connected cars – samochód w nowej roli
Sądzicie, że lista urządzeń typu smart kończy się na zegarkach? Posłuchajcie o smart car. To idea, która powoli
staje się rzeczywistością, nawet jeśli wielu z Was może to przerażać. Nie chodzi wcale o samochody przyszłości, ale
o auta produkowane już dziś, które powoli zyskują możliwość swobodnego łączenia się z Internetem. Po co? Aby
zapewnić kierowcy wygodę, bezpieczeństwo i optymalne warunki podróży. Connected cars to przyszłość
motoryzacji. Przyszłość, która zaczyna się właśnie teraz.
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Czym właściwie jest connected cars?
W dużym skrócie – connected cars to trend, który ma prowadzić do całkowitego zintegrowania samochodów z
globalną siecią. Zupełnie tak, jak ma to miejsce obecnie w kontekście telefonów komórkowych, zegarków,
telewizorów, nie wspominając już o komputerach. Zapytacie – komu to jest potrzebne? Na pierwszy rzut oka
wydaje się, że w zasadzie nikomu. Wystarczy jednak, że przyjrzycie się swoim codziennym zachowaniom za
kółkiem, a natychmiast zrozumiecie ideę connected cars.
Jak często nerwowo szukacie telefonu, bo akurat zapomnieliście uruchomić zestaw głośnomówiący? A ta frustracja,
gdy usłyszeliście w radiu świetny numer, ale jak na złość nie zdążyliście odczytać jego nazwy z RDS-u?
Nawigacja? Oczywiście nie była w stanie przewidzieć, że na Waszej trasie dojdzie do wypadku, dlatego wpakowała
Was w sam środek największego korka w tym stuleciu. Connected cars jest odpowiedzią właśnie na te
prozaiczne problemy kierowców.
Jak to działa?
Aby doszło do pełnego zintegrowania samochodu z Internetem, konieczne jest wyposażenie go w pokładowy
system infotainment. Nie, zwykły Bluetooth nie wystarczy. Musi to być cały zespół nadajników i odbiorników,
dzięki którym auto będzie w stanie „komunikować się” ze światem i – to najważniejsze – łączyć z urządzeniami
przenośnymi kierowcy. Ideałem jest sytuacja, w której samochód od razu rozpoznaje, kto właśnie zasiadł za
kółkiem, dopasowuje więc ustawienia fotela, wybiera ulubioną stację radiową i czeka na wydanie kolejnych
komend.

3. Artykuł do pisma specjalistycznego wprowadzający na rynek nową serię maszyn
budowlanych (fragment):
Dużo dla przemysłu, więcej dla środowiska – ładowarki kołowe Doosan serii DL
Z tej drogi nie ma odwrotu. Współczesny świat od każdej gałęzi przemysłu wymaga maksymalnie dużej
efektywności pracy przy jednoczesnym zadbaniu o środowisko naturalne. Jak zrealizować te, wydawać by się
mogło, sprzeczne interesy na ogromnym placu budowy? Inwestując w najnowsze rozwiązania technologiczne. Tym
tropem poszła firma DOOSAN, która przedstawia nową, bardzo zaawansowaną serię ładowarek kołowych DL.
Przyjrzyjmy się jej z bliska.
Ładowarka kołowa DOOSAN DL-350 – najlepsze parametry w swojej klasie
Najmniejszym przedstawicielem serii jest DL-350. Charakterystyczna pomarańczowa karoseria skrywa jednak
ogromne możliwości. Ładowarkę napędza 230-konny motor diesla marki DOOSAN osiągający najwyższą moc już
przy 2000 obrotów. To oznacza jedno – świetną elastyczność, niskie zużycie paliwa i szacunek do natury, co powoli
staje się znakiem rozpoznawczym producenta.
Nad przeniesieniem napędu czuwa automatyczna skrzynia biegów z trzema trybami pracy – manualnym,
automatycznym i półautomatycznym. Dwa tryby posiada też sam silnik – operator używając przycisku POWER
korzysta z maksymalnej mocy niezbędnej przy bardzo trudnych zadaniach. Sam motor rzecz jasna spełnia
najbardziej surowe wymagania dotyczące emisji spalin, co było najważniejszym zadaniem dla projektujących go
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inżynierów.
W tej maszynie może się podobać bardzo duża mobilność i uniwersalność. DL-350 osiąga imponującą siłę
wyrywającą, dzięki czemu załadunek jest jeszcze łatwiejszy i bardziej efektywny. Przy okazji zwróćmy uwagę na
znany z pomarańczowych ładowarek system stabilizacji załadunku, dzięki któremu operator ma pełen komfort
pracy nawet na nierównym terenie. Zastosowany system podnoszenia typu Z pozwala natomiast na przenoszenie
bardzo ciężkich materiałów i ich bezproblemowy załadunek na samochody z wysokimi burtami.

4. Tekst sprzedażowy wprowadzający na rynek książkę na temat metody 5S:
Metoda 5S – gdzie uciekają Twoje pieniądze?
Jesteś szefem jakiejś firmy, gdzieś na świecie, w jakiejś branży. To bez znaczenia. Nie obraź się – w każdym
biznesie chodzi przecież o to samo. O pieniądze. I nie mów o ideach, marzeniach, misji. Chcesz zarabiać
pieniądze. Duże pieniądze. Poświęć mi chwilę. Nie, nie sprzedam Ci magicznego sposobu na szybkie
wzbogacenie. Nie mam go. Chcę Ci tylko opowiedzieć historię...
American Dream wciąż działa
Historię człowieka, który z głębokiej biedy wygrzebał się dzięki swojej pracowitości. Nie miał żadnych perspektyw,
a mimo to zbudował jedną z najpotężniejszych firm świata. Być może jeździsz samochodem sygnowanym jego
nazwiskiem. Nawet jeśli nie – na pewno o nim słyszałeś. To historia Sakichi’ego Toyody. Twórcy Toyota
Industries.
Jeśli myślisz, że nie możesz pójść jego śladem i nigdy nie uda Ci się osiągnąć wielkiego sukcesu – nie czytaj dalej. I
tak cieszę się, że poświęciłeś mi swój czas. Liczę jednak, że trafiłeś tu po to, aby coś w swoim biznesie zmienić.
No dobrze, nie owijajmy w bawełnę – chcesz zarabiać duże pieniądze. Chcesz, aby Twoi pracownicy zarabiali dla
Ciebie duże pieniądze. Chcesz, aby modele biznesowe podejmowane w Twojej firmie zarabiały dla Ciebie duże
pieniądze. Myślisz, że powiem Ci, jak to zrobić? Nie, Ty sam sobie odpowiesz na to pytanie. Usiądź wygodnie, zrób
sobie kawę. Powiem Ci prawdę o Twoim biznesie.
Dlaczego Twoi podwładni pracują dużo krócej, niż 8 godzin?
Nie dlatego, że są tak efektywni i potrafią wykonać swoje zadania szybciej. Po prostu – jest bardzo duże
prawdopodobieństwo, że marnują czas na rzeczy niezwiązane bezpośrednio z ich pracą. Mówiąc wprost – marnują
Twój czas i Twoje pieniądze!

5. Tekst zachęcający do zapoznania się z ofertą firmy z branży wentylacji i klimatyzacji:
Dostarczamy rozwiązania dla najbardziej zaawansowanych projektów. Korzystamy z fachowej wiedzy dla
bezpieczeństwa i długowieczności naszych realizacji. Opieramy się na zaufanym partnerstwie i
doświadczeniu w branży, którą współtworzymy od ponad 20 lat.
XXX to specjalistyczny wykonawca wentylacji, klimatyzacji oraz oddymiania. Jesteśmy fachowcami
w
zakresie instalacji wielkopowierzchniowych i na potrzeby indywidualne. Zrealizowaliśmy setki
zaawansowanych projektów, z których każdy prowadzony był zgodnie z zasadą 4 najważniejszych filarów
marki XXX:
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jakości
bezpieczeństwa pracy
terminowości
szacunku do pracowników

XXX jest sprawdzonym partnerem biznesowym i rzetelnym podwykonawcą. Współpracujemy z
największymi firmami w branży, z którymi realizujemy reprezentacyjne inwestycje na terenie całego kraju. Z dumą
i odpowiedzialnością wspieramy potężne koncerny: FLAKT BOVENT, MERMAID, AXIMA czy IMTECH.
Wartością XXX jest nasza wyspecjalizowana kadra. Dział techniczny i projektowy tworzą wyłącznie
osoby z fachową wiedzą i praktycznym doświadczeniem w branży. Korzystamy również z zaangażowania
wieloosobowego zespołu pracowników, którzy są naszą wizytówką podczas realizacji projektów. W XXX
kładziemy bardzo duży nacisk na docenianie osób współtworzących nasz rynkowy sukces.
XXX jest dziś marką, która wypracowała bardzo silną pozycję w branży instalacyjnej. Jesteśmy
przygotowani na realizację każdego projektu w dowolnej części kraju. Zawsze zgodnie z zasadą naszych 4
najważniejszych filarów.
Zapraszam do współpracy.

6. Tekst na blog sklepu internetowego sprzedającego ręcznie robione artykuły tekstylne i
wyposażenia wnętrz
Baśniowa pościel dla dziecka. Zapraszamy do czarodziejskiego świata Alicji
Idealna pościel dla dziecka powinna spełniać dwa bardzo ważne wymagania. Po pierwsze – musi być trwała i dobra
jakościowo. Po drugie – pasować do dziecięcego świata i sprzyjać rozwojowi kreatywności. Nikt przecież nie
powiedział, że rzeczy praktycznie muszą być jednocześnie nudne. W pokoju Waszej pociechy nie ma na takie
myślenie miejsca! Poznajcie nasz patchworkowy komplet z motywem z baśni Alicja w Krainie Czarów.
W króliczej norze zaczyna się świat fantazji
Nawet jeśli nie do końca pamiętacie fabułę Alicji, to na pewno doskonale wiecie, że to jedna z najpiękniejszych i
najbardziej fantazyjnych opowieści dla dzieci (ale też dla dorosłych) w dziejach literatury. Alicja po krótkim
pościgu za białym królikiem wkracza do jego nory, aby później zanurzyć się w niesamowitym świecie. Pewnie nie
każdy z Was wie, że cała ta opowieść jest tak naprawdę ogólnym wyobrażeniem dzieciństwa. Dorośli w pewnym
momencie tracą tę niezwykłą wrażliwość i mają po prostu nadzieję, że ich dzieci widzą otoczenia w taki właśnie,
baśniowy sposób.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że możemy pomóc naszym pociechom w zanurzeniu się w marzeniach i fantazjach.
Dlatego otaczamy je kreatywnymi zabawkami, dlatego bawimy się z nimi, jakbyśmy sami mieli kilka lat.
Pamiętajcie jednak, że dziecięcy świat tworzy wszystko, co otacza młodego człowieka. Jego ubrania, przedmioty
codziennego użytku. Także pościel dziecięca.
Pościel dziecięca dla szukających czegoś więcej
XXX przygotowało dla Was, a właściwie dla Waszych dzieci, świetny komplet pościeli, który idealnie pasuje
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zarówno do pokoju dziewczynki, jak i chłopca. Ważne, że macie w domu małego człowieka zafascynowanego jego
otoczeniem. Wasza pociecha, tak samo jak Alicja, chce widzieć więcej i poznawać nowe obszary. Możecie ją w tym
wspierać, nawet w tak banalny sposób. Pościel dziecięca z baśniowym motywem to znakomity start.

7. Wzór referencji dla Klienta z branży maszyn budowlanych:
Nasza współpraca z firmą XXX trwa od kilku lat. W tym czasie nawiązaliśmy bardzo trwałe relacje biznesowe,
które zostały oparte na rzeczy absolutnie kluczowej – wzajemnym zaufaniu. XXX stało się naszym głównym
dostawcą części do maszyn budowlanych, a także objęło nasz sprzęt kompleksową opieką mechaniczną.
W naszej branży niezwykle istotny jest szybki czas działania. XXX idealnie realizuje tę politykę, dostarczając
nam niezbędne części w możliwie najkrótszym terminie. W ciągu kilku lat współpracy nabraliśmy pewności, że
bez względu na okoliczności i zakres zlecenia, specjaliści naszego Partnera staną na wysokości zadania i pomogą
nam w rozwiązaniu wszelkich problemów technicznych.
Ogromne znaczenie ma dla nas jakość oferowanych przez XXX części zamiennych – zarówno nowych, jak i
używanych. Mamy pewność, że element montowany w naszej maszynie jest w pełni sprawny, na co wykonawca
udziela nam realnej gwarancji. Zawsze możemy liczyć na fachowe doradztwo w zakresie doboru optymalnego
rozwiązania, które nie naraża nas na zbędne koszty i skraca czas oczekiwania na naprawę.
Z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy firmę XXX, jako rzetelnego i sprawdzonego kontrahenta
biznesowego.

8. Tekst do zakładki O Nas na stronę internetową dużej marki odzieżowej:

Jesteś wartościowy.
Jesteś w stanie zdobyć wszystko, być kim tylko chcesz.
Jesteś człowiekiem Nowej Ery.
Pokaż to w stylu XXX!
Piszemy do Ciebie z pokładu jednej z najbardziej dynamicznych marek odzieżowych w Europie. XXX powstało po
to, aby dać Ci szansę wyróżnienia się z tłumu. Pokazania, że nie idziesz na stylistyczne kompromisy. Wyrażenia się
poprzez ubiór.
XXX Style to jakość połączona z emocjami. Gdziekolwiek mieszkasz, jakkolwiek masz na imię, kimkolwiek jesteś
lub chciałbyś być – jesteś sobą. Swoją oryginalność pokazujesz na tysiące sposobów. Najskuteczniej zrobisz to
poprzez ciuchy, które nosisz. Zauważą Cię tłumy. Nie jesteś już anonimowy.
XXX nie podbija wybiegów i prestiżowych katalogów. Nie chcemy tego. Naszym celem jest zmiana oblicza ulic
Warszawy, Krakowa, Poznania, Berlina, Budapesztu, Barcelony, Aten, Pragi. Wielkich metropolii, ale też małych
miast i miasteczek. Wszędzie tam spotkasz już Ludzi Gugu. Niesamowicie oryginalnych. Bezczelnie odważnych. Z
pokolenia Nowego Stylu.
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Dołączysz do nich? Staniesz się Człowiekiem XXX? Witamy. Chodź z nami.

10. Opis produktu dla sklepu internetowego z odzieżą dla młodzieży:
3! 2! 1! Dajesz w chmury! Skok do wolności jest metaforą, którą możesz wyrazić w Stylu XXX. Nie ważne,
czy na co dzień bujasz w obłokach, czy robisz wszystko, aby się ponad nie wybić. Masz prawo do marzeń i
ich realizacji. Wybierz styl, który Ci o tym przypomni. Limitu szukaj daleko poza ulicami, którymi codziennie
spacerujesz. Clouds Sweater to bluza w 100% wykonana w Polsce. Uniwersalny krój, jak zwykle
doskonała jakość. Melancholijny nadruk dla świadomie przekraczających granice.

