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CO OFERUJEMY?
Jesteśmy Agencją 360° – co to znaczy?
Pod pojęciem marketing 360° (z języka angielskiego 360 Degree Marketing) 
kryją się szerokie działania marketingowe prowadzone na wielu polach. Muszą 
być one spójne i zintegrowane ze sobą, by osiągnąć zamierzony efekt, np. w 
postaci zwiększenia świadomości marki wśród odbiorców.

Kompleksową obsługę reklamową

Kampanie Google ADS, YouTube oraz Facebook ADS

Obsługę Social Media

Sesje fotograficzne oraz realizację spotów wideo

Współpracę z Influencerami

Projekty graficzne

Content marketing – tworzenie oraz dystrybucja treści

Budowę i opiekę nad stronami www, aplikacjami, oraz platformami E-Commerce.

Pomiar i analitykę konwersji 

Audyt działań reklamowych



KIM JESTEŚMY?

Od 7 lat tworzymy dla naszych klientów zewnętrzny dział reklamy, świadcząc outsourcing marketingu. 
Kompleksowo obsługujemy firmy, dbając o ich wizerunek, zwiększając rozpoznawalność i wspierając sprzedaż.

Agencja Wizerunku to zespół 11 specjalistów



Posiadamy status Google Partner
Należymy do grona certyfikowanych specjalistów 
w budowie kampanii Google ADS. Wyróżnienie to 
jest przyznawane przez Google.



OFERTA



Proponowane pytania 
do określenia grupy docelowej:

1. Dlaczego? (Dlaczego przyjdą do Ciebie?)

2. Co? (Co będziesz oferować?)

3. Kto? (Kto to będzie?)

4. Kiedy? (Kiedy będą do Ciebie przychodzić?)

5. Gdzie? (Gdzie oni mogą Cię znaleźć?)



AIDA
S T R A T E G I A  R E K L A M O W A





Zakres obsługi w Social Media

Social Media to dziś klucz do sukcesu. 
Jeszcze 5 lat temu mówiło się: “Nie ma Cię w Google? – Nie istniejesz”.

Dziś to samo możemy powiedzieć o mediach społecznościowych. 

Twoja firma na pewno ma jakiś komunikat, jakąś treść, którą chcesz 
przekazać swoim Klientom. Social Media to najlepsze miejsce do takich działań.

Co proponujemy?
Publikacja postów Facebook + Instagram.

Nieograniczony dostęp do autorskiej bazy zdjęć oraz do baz stockowych.

Przygotowanie harmonogramu postów i kalendarza promocji.

Obsługa płatnych kampanii reklamowych wraz z remarketingiem dynamicznym 
oraz kampaniami leadowymi.

Posty kreowane mogą być w językach: polskim, angielskim i niemieckim



REKLAMA W SOCIAL MEDIA
W przypadku Facebook warto uruchomić reklamy ze względu na szybki wzrost rozpoznawalności. 

Koszt pozyskania kliknięcia / aktywności na Facebook to ok. 0,2 zł



REKLAMA W SOCIAL MEDIA

Na Facebooku oprócz reklam stricte ofertowych, można
rozpowszechniać także materiały bardziej zaawansowane, merytoryczne, 
które będą edukować na temat produktów i usług i budować ekspercki 
wizerunek marki.

Takie działanie pozwala ponadto uzyskać wyższe pozycje 
w wyszukiwarce Google w wynikach organicznych 
(nie reklamach, a bezpłatnych).



VIDEO BLOG
Na pewno zdarzyło Ci się słyszeć o blogu firmowym. To miejsce na stronie www, w którym 
są publikowane artykuły eksperckie, poruszające tematy związane z działalnością biznesową 
oraz zainteresowaniami klientów. Komunikacja w tej formie ma swoje zalety – pozwala docierać 
do odbiorców na wyższych poziomach lejka sprzedażowego, a także wspiera pozycjonowanie 
„long tail”.

Video blog czy też vlog firmowy to narzędzie, które daje Ci bardzo szerokie 
pole do popisu. W tej multimedialnej formie możesz publikować np.:

prezentacje nowych produktów dostępnych w Twojej ofercie,

wywiady ze specjalistami Twojej firmy, poświęcone choćby prostemu wyjaśnieniu 
technicznych kwestii,

materiały porównawcze – np. zestawiające ze sobą kilka wariantów produktów,

relacje z realizacji zleceń – również z udziałem klientów, którzy wyrażą swoją opinię.

Wspólnie przygotujemy materiały, które skutecznie 
wesprą Cię w budowaniu silnej pozycji na rynku.

Kliknij i obejrzyj nasz Showreel



CONTENT 
MARKETING

Blog firmowy jest coraz popularniejszym narzędziem wykorzystywanym w marketingu internetowym. 
Stanowi jeden z wielu kanałów docierania do odbiorców i pozwala na komunikowanie się z nimi. 
Warto więc dostrzec drzemiący w nim potencjał i wykorzystać do zdobywania kolejnych celów 
– na kilku płaszczyznach jednocześnie.

Dzięki temu zwiększasz szansę na zajęcie lepszej pozycji w wynikach wyszukiwania. A przecież to 
właśnie tam swoje kroki kierują potencjalni klienci, którzy szukają wsparcia. Jeżeli zadbasz o jakość 
treści, uda Ci się wygenerować nie tylko większy ruch, ale i większą konwersję.

Jak działamy?
1. Analiza fraz kluczowych – sprawdzamy, jakich haseł i sloganów wyszukuje grupa 
docelowa.

2. Strategia contentowa – na jej podstawie tworzymy haromonogram cyklicznych wpisów, 
przesyłamy tematy dla 6 wpisów do przodu.

3. Tworzymy treści i wysyłamy je do weryfikacji.

4. Umieszczamy wpisy lub dajemy instrukcję publikacji z zaznaczonymi nagłówkami 
oraz podlinkowanymi produktami z oferty.





GOOGLE ADS
R E K L A M A  W  W Y S Z U K I W A R C E

Google Ads ułatwia zaprezentowanie wyjątkowych cech Twojej firmy, dzięki czemu możesz dotrzeć 
do klientów szukających produktów lub usług, które oferujesz.

Dostosujemy Twoją reklamę do wyników, które chcesz uzyskać. 
Niezależnie od wybranego celu reklamowego Google Ads może zapewnić Ci kompleksową pomoc.



GOOGLE ADS
R E K L A M A  W  W Y S Z U K I W A R C E

Co dokładnie robimy?

Rozbijamy na etapy!
1. Opracowanie strategii reklamowej.

2. Przygotowanie kampanii.

3. Uruchomienie reklam wyszukiwania w sieci.

4. Uruchomienie kampanii w sieci reklamowej.

5. Uruchomienie reklam na YouTube.com

6. Uruchomienie kampanii remarketingowej (Social Media + YouTube + Reklama banerowa).

7. Regularny monitoring i optymalizacja kampanii.



GOOGLE ADS
S Z C O W A N E  K O S Z T Y  R E K L A M Y

Budżet 1200 zł / mies. pozwala nam na:

8,2 tys. wejść na stronę internetową
180 tys. wyświetleń reklam

Średni koszt kliknięcia wynosi ok. 0,15 zł. 

W zależności od decyzji budżet mógłby być zarówno 
większy, jak i mniejszy. Wtedy do pozyskania jest odpowiednio 
więcej bądź mniej kliknięć. 



ROZSZERZENIE 
KAMPANII

Oprócz kampanii w wyszukiwarce Google 
uruchamiamy kampanie banerowe w sieci 
reklamowej, np. na portalach o tematyce zbliżonej 
do naszej oferty lub kierowane po 
zainteresowaniach użytkowników.

Ponadto uruchamiana jest kampania 
remarketingowa, kierowana na użytkowników, którzy 
wcześniej odwiedzili naszą stronę internetową. 

Koszty kliknięcia w kampaniach banerowych
i remarketingowych są zazwyczaj niższe niż 
w wyszukiwarce.  

Koszt kliknięcia wynosi wtedy ok. 0,1 zł. 



KAMPANII REKLAMOWEJ
S C H E M A T  B U D O W Y





OFERTA FOTO & VIDEO

Zajmujemy się profesjonalnym przygotowaniem materiałów foto oraz video. 

Posiadamy w portfolio sesje zdjęciowe takich marek jak: Fendt, Massey
Ferguson, Manitou John Deere, Grimme, Petronas, AVR oraz zdjęcia dla 
rodzinnych firm, m.in. Akpil, Czajkowski Uprawa Pasowa czy Metal-Fach.

Rocznie wykonujemy około 25 tys. zdjęć, które również wykorzystujemy 
w Social Media.

Wiemy, że nic nie sprzedaje się tak jak obraz.



OFERTA CENOWA
Poniżej znajdują się szacunkowe koszty miesięcznej kampanii reklamowej, wraz z kompleksową obsługą.

Przypominamy, że pracuje dla Ciebie cały zespół specjalistów, a my Tworzymy dla Ciebie zewnętrzny dział reklamy.

Kompleksowa obsługa reklamowa 
to bardzo szeroki pakiet działań w cenie 3900 zł netto/mies.

Obsługujemy kompleksowo Twoje Social Media – codziennie publikujemy posty.

Co kwartał wykonujemy profesjonalną sesję zdjęciową.

Przygotowujemy materiały graficzne – zestawy reklam, materiały firmowe, 
materiały reklamowe. Włącznie z ulotkami, katalogami czy banerami.

Obsługujemy stronę internetową oraz tworzymy na nią regularne treści!

Obsługujemy kampanie sponsorowane Facebook ADS & Google ADS.

Planujemy akcje reklamowe i dbamy o kalendarz promocji.

Musisz jednak pamiętać o środkach wpłacanych na 
Twoje konta Google oraz Facebook:

Zalecany budżet kampanii Google ADS
(w tym reklamy YouTube) – 1500 zł / mies.

Sugerowany budżet kampanii 
Facebook ADS – 1000 zł / mies.

Te budżety pozwolą dotrzeć każdego miesiąca 
do ponad 250 tys. odbiorców. 
Twoich potencjalnych klientów.



ZAUFALI NAM
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