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Szanowni Państwo,
od prawie 20 lat nasza agencja zajmuje się szeroko pojętym marketingiem offline i od 10 lat marketingiem cyfrowym. Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu i efektywności wykonywanych projektów współpracujemy z największymi markami w Polsce. Prowadzimy profile w mediach
społecznościowych i tworzymy kompleksowe strategie PR-owe.
Ponad 19 milionów Polaków codziennie aktywnie korzysta z profili social media. Dlaczego nie zamienić ich w swoich klientów? Od lat mówi się
,,jeśli nie ma Cię w internecie nie istniejesz”, ale samo ,,bycie” nie wystarczy. Dziś trzeba się wyróżniać i być o krok przed konkurencją.
Prowadzenie odpowiedniej komunikacji przez firmę w social media ma nie tylko wpływ na budowanie wizerunku czy tworzenie relacji z klientem,
ale również może przyczynić się do sukcesu lub porażki na rynku. W Res Promotion wykorzystujemy platformy takie jak: Facebook, Instagram,
LinkedIn czy YouTube, po to, aby budować społeczność poprzez angażującą i atrakcyjną komunikację.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i niezobowiązującej rozmowy. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie opracowując
strategie działania w zależności od prowadzonego biznesu.

W Res Promotion pomożemy osiągnąć Ci sukces w social media!
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1
Kolportaż materiałów
reklamowych

2
Obsługa social media

POZNAJ NASZE USŁUGI
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SKUTECZNE FORMY KOMUNIKACJI

Projektowanie graficzne

4
Strony www

5
Akcje promocyjne i hostessy
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POMOŻEMY CI
ZBUDOWAĆ ZAUFANIE
I STAŁĄ RELACJĘ
Z KLIENTAMI
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KAŻDE OSIĄGNIĘCIE ZACZYNA SIĘ
OD DOBREJ DECYZJI
SKUTECZNE FORMY KOMUNIKACJI SOCIAL MEDIA
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Projektowanie

Promocja

Reklama

Strategia

Sprzedaż
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Na sukces w mediach społecznościowych wpływają następujące elementy:
1. Spójna komunikacja - zaplanowanie spójnej komunikacja na wszystkich portalach społecznościowych przyczynia się konsekwentnego
budowania wizerunku firmy w sieci. Budowanie wizerunku jest procesem złożonym, natomiast komunikacja jest jednym z ważniejszych
elementów składowych.
2. Regularne publikacje – systematycznie publikowane posty pełnią istotną rolę w odbiorze marki.
3. Reagowanie na bieżące zmiany i kryzysy – tzw. real time marketing.
4. Profesjonalna grafika – większość klientów jest wzrokowcami i buduje wizerunek marki poprzez design. Skupiają się na obrazkach, ikonach
oraz infografikach, które mają wpływ na odbiór komunikatu.
5. Płatne kampanie – prowadzimy płatne kampanie uzupełniające prowadzony dialog i zwiększające zasięgi.
6. Różnorodne formaty – wykorzystujemy różnorodne formaty i narzędzia social media. Organizujemy konkursy, umożliwiające dotarcie do
nowych odbiorców.
Pragniemy zaproponować Państwu ofertę social media. Jeśli żaden z poniższych pakietów nie spełni Państwa oczekiwań, prosimy o kontakt

w celu przygotowania bardziej elastycznej propozycji spełniającej indywidualne wymagania.
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CENNIK PROWADZENIA PROFILU
SOCIAL MEDIA
Zamów wybrany pakiet, a my zadbamy o wizerunek
Twojej firmy w social media!
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SMALL
od 299 zł

MEDIUM
od 499 ZŁ

PREMIUM
od 699 zł

Liczba postów w tygodniu

1

2

3

Relacje/Stories w miesiącu

2

4
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PAKIET

Utworzenie lub aktualizacja
istniejącego fanpage,
uzupełnienie podstawowych informacji

ZNIŻKI

AIDEM LAICOS ULIFORP AINEZDAWORP KINNE

5%

SMALL

Zniżka na projekty graficzne
(wizytówki, papier firmowy,
teczki)

5%

SMALL

Zniżka na gadżety reklamowe
zamawiane w agencji

SMALL

Zniżka na akcje promocyjne (targi,
eventy, hostessy, kolportaż
materiałów reklamowych)

5%

MEDIUM

Zniżka na projekty graficzne
(wizytówki, papier firmowy,
teczki)

5%

MEDIUM

Zniżka na gadżety reklamowe
zamawiane w agencji

MEDIUM

Zniżka na akcje promocyjne (targi,
eventy, hostessy, kolportaż
materiałów reklamowych)

10%

PREMIUM

Zniżka na projekty graficzne
(wizytówki, papier firmowy,
teczki)

10%

PREMIUM

Zniżka na gadżety reklamowe
zamawiane w agencji

PREMIUM

Zniżka na akcje promocyjne (targi,
eventy, hostessy, kolportaż
materiałów reklamowych)

Przygotowanie szablonów graficznych postów
i projekt covera

5%

Indywidualna strategia marketingowa
i stworzenie strategii komunikacji

Analiza marki, określenie grupy docelowej

Interakcja z fanami

Konfiguracja Google Moja Firma

Działania w zakresie buzz marketing

Publikacja tych samych postów
na Instagramie lub LinkedIn

5%

Publikacja tych samych stories na Instagramie

Dedykowany opiekun klienta

Organizacja konkursów

1 na 3 miesiące

1 na miesiąc

Dwutygodniowy raport

Miesięczny raport

10%
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USŁUGI DODATKOWE (NETTO)

PAKIET

SMALL

MEDIUM

PREMIUM

od 150 zł

od 200 zł

od 250 zł

Organizacja dodatkowego
konkursu

od 100 zł

od 100 zł

od 100 zł

Dodatkowa animacja
grafiki posta

od 50 zł

od 50 zł

od 50 zł

Dostęp do zdjęć premium

od 100 zł

od 100 zł

od 150 zł

Sugerowany dodatkowy
budżet reklamowy
kwota przeznaczana na promowanie
postów, zwiększanie zasięgów
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ODWIEDŹ NAS NA
WWW.RESPROMOTION.COM

ZAPISZ SIĘ NA DARMOWĄ
30 MINUTOWĄ KONSULTACJĘ

gabriela@respromotion.pl
+48 512 584 223
www.respromotion.com

