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ed Dot to jedna z najbardziej prestiżowych 
nagród w świecie designu, będąca wyznacz-
nikiem najwyższej klasy i jakości. O otrzyma-
niu czerwonej kropki marzy każdy projektant, 
tak samo jak każdy restaurator z ambicjami 
o gwiazdce Michelin. „Oscary designu” są 

przyznawane od 1955 roku przez Design Zentrum Nordhein We-
stfalen w Essen, w Niemczech. Do konkursu co roku przystępuje 
kilka tysięcy fi rm, wysyłających zgłoszenia w trzech kategoriach: 
projektowania produktu (najstarsza kategoria), projektów koncep-
cyjnych, innowacji (najmłodsza) oraz projektowania komunikacji, 
reklamy, mediów interaktywnych i dźwięku (przyznawana od 1993 
roku). I właśnie w kategorii komunikacji agencja Make The Flow 
została tegorocznym laureatem, znajdując się w prestiżowym 
gronie nagrodzonych z całego świata, designerów obsługujących 
światowe marki, tworzących wysmakowaną komunikację na wy-
jątkowym poziomie.

MAKE THE FLOW TO KREATYWNA AGENCJA MARKETIN-
GOWA, mieszcząca się w Szczecinie, która opiera swoje dzia-
łania na współpracy członków zespołu specjalizujących się w 
wielu dziedzinach sztuki współczesnej, celem łączenia produktu 
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z wizją, potrzebami i komfortem odbiorców oraz oczekiwaniami i 
wymaganiami klienta. W skład zespołu agencji wchodzą grafi cy, 
programiści, artyści, specjaliści z wielu dziedzin marketingu, bu-
siness development, public relations i social media, profesjonalni 
fi lmowcy, fotografowie i analitycy biznesowi. Agencja nieustan-
nie dąży do zrównoważonego rozwoju, harmonijnej współpracy i 
osiągania celów biznesowych z klientami z Europy. 

JURY RED DOT AWARD doceniło efekt pracy nad opakowa-
niem produktu jednego z klientów agencji, zaprojektowanego w 
duchu zrównoważonego rozwoju, szacunku dla naszej planety, 
z materiałów recyklowanych, z minimalnym śladem węglowym. 
Tego typu nowoczesne podejście wpisuje się w trendy deglobali-
zacji, myślenia lokalnego oraz transformacji klimatycznej.

OTRZYMANIE RED DOT AWARD nie oznacza, że agencja spo-
czywa na laurach, wręcz przeciwnie, rekrutuje nowe osoby celem 
dalszego powiększenia zespołu i rozpoczęcia obsługi polskich 
klientów. „Nie ukrywam, że to wyróżnienie było dla nas ogromnym 
zastrzykiem energii, znakomicie zmotywowała zespół i pokazała 
nam, że wykonujemy pracę na światowym poziomie. Jest to im-
puls do dalszej pracy, jesteśmy gotowi do współpracy z nowymi 
klientami. Specjalizujemy się we wprowadzaniu produktów i usług 
na rynek, kreacji marki, odświeżeniu wizerunku oraz budowie za-
sięgów. Kochamy design, wysmakowane produkty i niestandar-
dową komunikację – ale nie dla fajerwerków, tylko do tego, aby 
skutecznie wpływać na sprzedaż naszych klientów” – podkreśla 
pani Aleksandra Litarowicz, właścicielka agencji.   

28 października w Berlinie, w eleganckim wnętrzu 
Konzerthaus na Gendarmenplatz odbyła się gala fi nałowa 
Red Dot Award, podczas której nagrodę odebrała 
szczecińska agencja interaktywna Make The Flow.

Zespół agencji 
interaktywnej 
Make The Flow


