
Nasza firma zajmuje się od prawie dwudziestu lat szeroko pojętym budowaniem wizerunku w sieci. Jesteśmy po 
to, aby Twoje usługi czy oferowany produkt i informacja o nich, dotarły do jak największej rzeszy potencjalnych 
odbiorców. Nasza dewiza zawiera się w haśle:

Oferujemy nowe rewelacyjne produkty , jakimi są :  

I. Blogi tematyczne o dowolnym charakterze :

- BLOG w formie poradnika – teksty dotyczące konkretnej branży,  w której nasz Klient się specjalizuje,

- BLOG w formie reklamy – teksty dotyczące produktów czy usług  naszego Klienta, z uwzględnieniem zalet 
i korzyści z ich posiadania,

- BLOG – 2w1 - teksty poradnikowe, reklamujące dany produkt czy usługę.

Zalety tego typu rozwiązania:

1. Umiejętne przyciągnięcie uwagi potencjalnego Klienta

Współczesny Klient, w świecie zdominowanym przez agresywne reklamy chce czegoś więcej. Pragnie wiedzy o 
danym produkcie, ale bez nachalnego wciskania mu go na siłę. Chce wiedzy użytecznej dla niego. Chce nowinek 
z interesującej go dziedziny.

2. Wzbudzenie w Kliencie poczucia, że jego potrzeby są ważne i dobrze znane producento-
wi czy usługodawcy

Dzisiejszy Klient potrzebuje prostych i skutecznych rozwiązań oraz konkretnych odpowiedzi, które znajdzie na 
blogu, w formie poradnika.

3. Innowacyjna formuła kontaktu czy relacji Klient – Usługodawca

Współczesny Klient lubi, gdy jego zdanie się liczy a jego opinie są zauważane. Każda notka na blogu, może 
posiadać opcję: Komentarze. Odpowiedzi na nie to właśnie formuła, która najlepiej dociera do potencjalnego 
Klienta.

KREATYWNOŚĆ TWOIM KLUCZEM DO SUKCESU !



Jednym słowem blog to narzędzie uniwersalne realizujące trzy podstawowe założenia skutecznego marketingu: 

II. Social Media  - skuteczne rozwiązanie, wykorzystane do reklamy Twojej firmy, 
usługi czy produktu. Usługa w tym zakresie obejmuje budowanie pozytywnych 
relacji między Klientem a Usługodawcą, przy użyciu najbardziej popularnych
portali społecznościowych jak Facebook, G+ czy Twitter. 

W ramach oferty otrzymujesz od nas:

Fanpage – ciekawy, tętniący życiem, o lekkiej konstrukcji i przyciągającej uwagę treści. 
Uaktualniany na bieżąco, poprzez posty na Facebook, G+, Twitterze – z najnowszymi infor-
macjami dotyczącymi Twojego biznesu czy branży, w jakiej się specjalizujesz.

Co zyskujesz decydując się na to rozwiązanie?

1. Dotarcie do większej rzeszy potencjalnych Klientów

Firma, której nie ma w sieci – tak naprawdę nie istnieje, a media społecznościowe to obecnie najmodniejsze i 
najszybsze źródło informacji o usłudze, ofercie czy produkcie

2. Większa wiarygodność - mniej anonimowości

Budując Twój wizerunek w sieci w oparciu o Social Media, sprzedajemy jednocześnie Klientowi jak najwięcej 
„zakamuflowanej” informacji o Tobie. Ułatwiamy mu kontakt z Tobą i dbamy o jego wygodę, równocześnie 
skłaniając go do zakupu usługi czy produktu, który oferujesz.

Social Media Marketing w naszym wykonaniu, to skuteczny klucz do efektownego a także efektywnego 
zaznaczenia Twojej obecności w sieci i w branży. 

ATRAKCYJNOŚĆ – UŻYTECZNOŚĆ – WZBUDZENIE ZAINTERESOWANIA !

III. Specyfikacja produktów

a) artykuły i posty do 3000 znaków

b) konsultacja i propozycje artykułów przesyłane na początku każdego tygodnia trwania umowy

1) Blog + dowolny social media ( prowadzenie, umowa na minimum 6 miesięcy )

4 artykuły w miesiącu (1 artykuł  + 1 post na tydzień) - 499,00zł netto

8 artykułów w miesiącu (2 artykuły + 2 posty na tydzień) - 549,00zł netto

12 artykułów w miesiącu (3 artykuły + 3 posty w tygodniu) - 599,00zł netto



2) Blog ( prowadzenie, umowa na minimum 6 miesięcy ):

4 artykuły w miesiącu (1 artykuł na tydzień) - 449,00zł netto

8 artykułów w miesiącu (2 artykuły na tydzień) - 499,00zł netto

12 artykułów w miesiącu (3 artykuły w tygodniu) - 549,00zł netto

3) Social Media ( prowadzenie, umowa na minimum 6 miesięcy ):

4 posty w miesiącu (1 post na tydzień) - 299,00zł netto

8 postów w miesiącu (2 posty na tydzień) - 349,00zł netto

12 postów w miesiącu (3 posty w tygodniu) - 399,00zł netto

W cenie zawarta obsługa maksymalnie 3 profili (facebook, g+, twitter).
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