
Oferta.
Social media.



Oferta. Social media. 

Stworzenie profilu

Prowadzenie profilu firmowego (fanpage) na Facebooku - Skuteczna
promocja strony firmowej na Facebooku jest możliwa dzięki reklamom.
Konto firmowe na Facebooku może być promowane na wiele sposobów,
co wpływa na ciągle powiększające się grono fanów-potencjalnych
Klientów. Połączenie działań reklamowych w różnych dostępnych portalach
społecznościowych ustabilizuje Twoją pozycję na rynku oraz wzmocni
przywiązanie Klienta do Twojej marki.

Z Facebooka korzysta dziś 78,6% wszystkich internautów (raport Gemius, 2015 r.). Większość z nich nie tylko wykorzystuje

obecność w social media do kontaktu ze znajomymi, ale również do pozyskiwania informacji na temat interesujących

ich produktów oraz usług. Dlatego właśnie Facebook to doskonałe miejsce do realizacji skutecznej promocji firmy

oraz do pozytywnego kreowania wizerunku marki na firmowym fanpage’u.

Jednak, aby osiągnąć zamierzony efekt reklamowy, nie wystarczy jedynie stworzyć profil firmy na Facebooku.

Twój firmowy fanpage musi być prowadzony w sposób przemyślany i dostosowany do określonej grupy odbiorców.

799 zł            999 zł           1399 zł         2399 zł 

1 2 2 3

4/mc 6/mc 12/mc 16/mc

100 zł 150 zł 250 zł 450 zł

Przygotowanie strategii

Awatar (zdjęcie profilowe)

Propozycja zdjęcia w tle

Uzupełnienie informacji

Monitorowanie komentarzy
i wiadomości prywatnych

Stworzenie i publikacja postów

Obsługa promowania postów

Wliczony budżet na reklamę (zdobywanie polubień,
przekierowania na stronę, zdobywanie klientów)

Miesięczny raport aktywności

Instalacja widgetu na str. www

Facebook

Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% podatku VAT.



Prowadzenie profilu firmowego na Instagramie – portal opiera się
na zdjęciach, fotografiach robionych w czasie rzeczywistym,
istnieje możliwość zorganizowania virali oraz kreatywnej promocji
firmy przy pomocy atrakcyjnych grafik.

599 zł           799 zł            999 zł 

Instagram

Awatar (zdjęcie profilowe)

Stworzenie profilu

Monitorowanie aktywności

Uzupełnienie informacji

Prowadzenie profilu na LinkedIn – profesjonalnej sieci zawodowejLinkedIn 

Stworzenie i publikacja postów 4/mc 6/mc 10/mc

Wliczony budżet na reklamę 100zł 150zł 250zł

MINI STANDARD PLUS

499 zł           599 zł            899 zł 

Wypełnienie informacji

Stworzenie profilu

Monitorowanie aktywności

Miesięczny raport aktywności

Stworzenie i publikacja postów 2/mc 4/mc 6/mc

MINI STANDARD PLUS

Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% podatku VAT.

Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% podatku VAT.
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Social Media

Prowadzenie profilu firmowego na Twitterze – platforma do mikroblogowania,
która bazuje na krótkich, 280 znakowych komunikatach informacyjnych.
Kanał szczególnie popularny w branży nowych technologii, używany
do komunikowania się ze specjalistami z całego świata. Twittera szczególnie
upodobali sobie również polscy politycy.

Prowadzenie profilu firmowego Pinterest – portal inspirujący użytkowników,
odpowiedni dla firm, które dzięki swoim produktom lub usługom mogą
promować kreatywne podejście do codzienności.

Połączenie działań reklamowych w różnych dostępnych portalach społecznościowych ustabilizuje
Twoją pozycję na rynku oraz wzmocni przywiązanie Klienta do Twojej marki.

Prowadzenie powyższych portali jest wyceniane indywidualnie

Twiter

Pinterest

Budowanie
wizerunku marki

Wzrost ruchu
na stronie internetowej

Precyzyjne
targetowanie reklam

Promowanie
produktów i usług

Maksymalizacja
zysków

Kreowanie społeczności
skupiającej się wokół marki

Uzyskanie informacji zwrotnej
od użytkowników na temat

produktu lub usługi
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www.reddogdesign.pl

woof@reddogdesign.pl

+48 605 328 774 

OLGA 

Skontaktuj się z nami,
a doradzimy Ci, które medium społecznościowe jest odpowiednie dla Twojego 

biznesu oraz stworzymy spójną strategię komunikacji. Wycena dotycząca prowadzenia profilu 
na innym medium społecznościowym niż Facebook

jest indywidualnie przygotowywana przez nas.


