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Firma JNS Studio Reklamy świadczy usługi reklamowe, szczególnie w zakresie zaopatrzenia firm w poligrafię i upominki promocyjne. Wykonuje projekty graficzne i realizuje druk w najlepszych lubelskich drukarniach. Oferuje swoim klientom gadżety reklamowe z katalogów największych polskich i europejskich importerów oraz artykuły wysokiej jakości, specjalistyczne lub nietypowe, aby sprostać wysokim wymaganiom
firm z różnych branż. Nadruki reklamowe na upominkach firmowych nanoszone są metodą tampodruku,
sitodruku, termo transferu, a teraz również we własnym zakresie – laserem grawerującym. Otrzymane
wsparcie inwestycyjne przeznaczone zostało na zakup najwyższej jakości urządzenia do cięcia i znakowania
laserowego.
Uzasadnieniem wyboru rodzaju działalności
gospodarczej jest niewątpliwie wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku handlowca w agencji
reklamowej oraz wykształcenie przedsiębiorcy –
studia na Wydziale Socjologii UMCS, podyplomowe studia Public Relations, wiele przebytych praktycznych szkoleń i zdobytych umiejętności.
Od prawie 15 lat przedsiębiorca pracował
w branży reklamowej. Zdobył ogromne doświadczenie we współpracy z różnymi klientami, ale
przede wszystkim poznał zasady funkcjonowania
agencji reklamowej. Właściwie to klienci podsunęli pomysł samodzielnej działalności, i jak
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obiecywali przedsiębiorcy, wspierają w nierzadko
trudnych początkach.
Firma została zarejestrowana w połowie października 2010 roku. Już w pierwszym miesiącu
działalności pozyskano do współpracy dwóch klientów i zrealizowano, ze sporym zyskiem pierwsze zlecenia. Przełomem w działalności agencji
stał się zakup lasera grawerującego, dzięki któremu oferta JNS Studio Reklamy może być bardziej
konkurencyjna. Urządzenie pracuje na potrzeby
zamówień klientów, ale także świadczy usługi innym agencjom reklamowym. Plany obejmują pozyskiwanie zleceń spoza branży reklamowej.

Największym osiągnięciem JNS Studio Reklamy jest skuteczne konkurowanie z dużymi agencjami o ugruntowanej pozycji na trudnym rynku
usług reklamowych. Agencja może się pochwalić
pozyskaniem do współpracy kilku liczących się
klientów i nawiązaniem kontaktów handlowych
z największymi dostawcami artykułów reklamowych. Sukcesem firmy jest zadowolenie jej klientów, którzy doceniają kompetencję i solidność
w biznesie i polecają usługi firmy innym.
Jednak najważniejszym potwierdzeniem skutecznej działalności gospodarczej jest osiągany
zysk finansowy. JNS Studio Reklamy zarabia od

pierwszego miesiąca działalności, co pozwala myśleć o rozwoju i nowych inwestycjach.
Przedsiębiorca przyznaje, iż od dawna myślał o własnej działalności gospodarczej, jednak
barierą powstrzymującą przed jej rozpoczęciem
był strach o sprawy finansowo-księgowe oraz
kontakty z Urzędem Skarbowym i ZUS-em. Cykl
szkoleń okazał się bardzo praktyczny i pozwolił
się oswoić z wieloma zagadnieniami funkcjonowania firmy. Połączenie doradztwa i szkoleń ze
wsparciem inwestycyjnym i pomostowym stało
się idealnym i „bezbolesnym” wejściem we własny biznes.
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