
Enter our world.



Żeby zrozumieć jak iMe chce kreować 
swój wizerunek w Internecie, 
trzeba zrozumieć czym jest iMe.

iMe to człowiek.

A czym jest człowieczeństwo?
Człowieczeństwo to suma wiedzy, osiągniętej w celu wzbogacenia życia.
To co zostaje po przeczytaniu wszystkiego i zapomnieniu wszystkiego.
To pragnienie. Pragnienie odkrywania i kreowania świata.
To zsumowane wszystkie ludzkie cechy.
To pasja.
Wiara w ludzkość.
To poczucie odpowiedzialności za jej los.
To miłość.
I budowanie humanizmu na całym świecie.
Wzbogacanie dnia dzisiejszego przeszłością przy tworzeniu przyszłości.
To samoświadomość, wolność od uprzedzeń, osądów i kłamstw.
Człowieczeństwo to intencja.
To jak postrzegamy „inność” i nasz zamiar, jak z tą „innością” współżyć.

Technologia

Człowiek

Czas

Pasja



O czym jest iMe?

iMe jest o Tobie, o mnie, o nas. iMe jest o ludziach. 
Ludziach zdolnych do rzeczy wielkich i jednocześnie niedoskonałych. 

Ta niedoskonałość jest kluczem do naszej złożonej natury. 
Świat iMe mieni się wszystkimi kolorami, nie tylko czernią i bielą. 
Technologia jest w tym względzie zupełnie inna, doskonalsza,
logicznie zimna i przez to naturalnie z nami niekompatybilna. 

iMe to równowaga. 
Przywrócenie balansu pomiędzy ludźmi a technologią. 
iMe to przewodnik, asystent, przyjaciel. 

Świat iMe, to świat, w którym bliskość emocjonalna 
jest ważniejsza od fizycznej odległości.

Wartości iMe:

    Wiara w człowieczeństwo
    Wolność
    Pasja
    Poczucie odpowiedzialności
    Pragnienie wzbogacania świata

Co daje iMe?



Czego używa iMe żeby komunikować te wartości?

„Momenty iMe” – to autentyczne sytuacje z życia przekazujące wartości iMe. 
To prawdziwe ludzkie emocje, okazywane w chwilach kiedy ludzie są razem.

„Momenty iMe” to nie tylko wielkie uczucia i doniosłe chwile pełne patosu 
(śluby, wesela, urodziny). To także małe, prywatne sytuacje. Drobne gesty jakie 
wykonują wobec siebie ludzie. Gesty świadczące o przyjaźni, bliskości i uczuciu.
To także udokumentowane chwile szczęścia, oraz obrazy przywołujące poczucie 
wolności i nieskrępowania bohaterów, którzy są przedstawiani na zdjęciach 
lub filmach. Przy tym „Momenty iMe” nie są narcystycznymi autoportretami-selfie, 
lub pozowanymi, sztucznymi „zdjęciami-wygłupami” o wymiarze ironicznym, 
czy cynicznym. 

„Momenty iMe” nie są ograniczone demografią, szerokością geograficzną, 
klasą społeczną. Należy je traktować najszerzej jak się da, pokazując, 
że ludzie są w gruncie rzeczy tacy sami i pragną tych samych rzeczy: 
wolności, miłości, bliskości, radości, poczucia przynależności 
i poczucia bezpieczeństwa.



Rodzaje „Momentów iMe”:

Moment z przyjaciółmi.

Moment z rodziną / dziećmi.

Moment w sporcie.

Moment ze zwierzęciem domowym.

Moment w biznesie / w pracy.

Moment w muzyce.

Moment kulinarny.

Moment na imprezie.

Moment ze sztuką.

Moment z przedmiotem (materialny).



Przykłady „Momentów iMe”:



Strategia wykorzystania „momentów iMe”:

Hashtagi iMe spinają wszystkie zdjęcia i filmy w całość.

• Kampania w social media oraz tradycyjnych mediach pt. „Anti-Selfie” 
lub „Less selfie, more life” zachęcająca użytkowników Facebooka
i Instagrama do porzucenia narcystycznych tendencji lansowania samych siebie 
i podzielenia się z iMe chwilami, które spędzają z innymi 
(generowane są pozytywne emocje, oraz trend rezygnacji z coraz bardziej 
męczącej, obciachowej i egoistycznej mody).

• iMe prowadzi poszukiwania na Facebook/Instagram, 
szukając wśród użytkowników tych portali społecznościowych 
przykładów „Momentów iMe” i repostuje/regramuje 
je u siebie za zgodą użytkowników.

• Trendsetterzy wybrani przez iMe wrzucają swoje „Momenty” używając 
hashtagów iMe.



FACEBOOK, kalendarz tygodnia:

Dodatkowo na Facebooku momenty zorganizowane są w kalendarz tygodniowy 
tak, że każdy dzień tygodnia ma „swój” rodzaj „Momentu”. Pozwala to na 
nieopieranie się wyłącznie na „wewnętrznie” produkowanych materiałach, 
ale także na linkowanie odpowiednich artykułów i treści powiązanych 
z danym dniem tygodnia.

Moment Rodzinny.

Momenty „Męskie”/ Momenty „Kobiece”.

Moment w historii (Historyczny Moment).

Moment dziecięcy (Moment z dzieckiem).

Moment „materialny” (Moment z samochodem, 
komputerem, architekturą, sztuką itp.)

Moment na Weekend.



Wykorzystanie Video:

Komunikacja Video musi opierać się na tych samych wartościach 
i wytycznych co komunikacja Social Media. iMe używa języka filmu 
do przekazywania prawdziwych ludzkich historii i emocji. 
Tzw. „Momentów” skupiając się nie na abstrakcyjnych widokach 
i pojęciach, ale na twarzy, głosie i gestach swoich bohaterów. 

Różnica polega na tym, że treść niesiona dźwiękiem, czy to dialogu, 
czy nagranego lektora ma także znaczenie w przekazywaniu filozofii 
iMe dotyczącej wartości wyznawanych przez markę.



Estetyka, choć musi być na najwyższym możliwym poziomie, jest tu rzeczą 
drugorzędną tj. nie może konkurować z treścią i siłą prawdziwych emocji 
przekazywanych przez scenariusz i historię.



Jedynym wyjątkiem od powyższych reguł są tzw. „Sondy iMe” – 
czyli humorystyczne sondy przeprowadzane na ulicach miast, z prawdziwymi 
ludźmi, w których pytani oni są o różne zagadnienia z dziedziny informatyki i IT. 
Tu też skupiamy się na twarzach i autentyczności, ale pod kątem śmiesznych 
odpowiedzi osób zaskoczonych zadawanym im pytaniem. W sondach pokazujemy 
tylko naszych bohaterów, zadający pytanie jest anonimowy, nie widać go, 
nie słychać jego głosu. Bohaterowie kadrowani są centralnie, kręceni od ramion 
w górę z małą głębią ostrości, tak żeby tło nie konkurowało z treścią.

Problem
Poczekaj
Nie da się
Drogo
Konstantynopolitańczykowianeczka

Łatwo
Prosto
Rozwój
Wolność
Równowaga



#iMe

#iMeworldwide

#iMeontour

#iMeknows 

#enterourworld

#iMelife

#iMelove

#iMefamily

#iMegram

#iMemoments

#iMeafterdark



Myśl przewodnia.




