


C Z Y M  S I Ę  Z A J M U J E M Y ?
Ideą firmy Kontakt Marketing jest wsparcie Państwa firmy w każdym aspekcie jej działań
marketingowych. 

Gwarantujemy skuteczne zwiększenie zainteresowania Państwa produktem lub usługą.

W Kontakt Marketing jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby, chętnie doradzimy 

Oferujemy stały kontakt i wsparcie przez cały okres współpracy.

i pomożemy w działaniu Państwa firmy również w kwestiach wizerunkowych, cenowych,
reprezentacyjnych czy też optymalizacyjnych. 

D L A  K O G O ?

Nasza oferta skierowana jest głównie do mikroprzedsiębiorstw, zwłaszcza nowo
powstałych lub takich, które jeszcze nie zdążyły zaistnieć w Internecie.
 

Istotną korzyścią proponowanych przez nas usług jest odciążenie Państwa od spraw
informatyczno-marketingowych, po to, abyście mogli Państwo skupić się na swojej
podstawowej działalności i kluczowych zadaniach swojej firmy. 

Kontakt Marketing jest w stanie dostosować działania i wykorzystywane narzędzia do
aktualnych potrzeb, ale także możliwości finansowych Państwa firmy.



USŁUGA GOOGLE MAPS

Usługa Google Maps oferowana przez
Kontakt Marketing ma na celu wskazanie
Państwa firmy na internetowych mapach
Google. Jest to bardzo przydatne dla
każdej firmy, która chce pozyskać
klientów. Dzięki obecności Państwa firmy
na mapach Google dotrzecie Państwo do
klientów, którzy wyszukują informacje na
temat branży jaką się zajmujecie.  Klienci
bez problemu znajdą lokalizację Państwa
firmy czy godziny otwarcia.

Dodatkowo do Google Maps dodamy
stronę internetową-wizytówkę, którą
wykorzystamy przy kampanii mailowej. 
W Kontakt Marketing stworzymy dla
Państwa wizytówkę firmy 
w Google, która pojawia się nie tylko 
w mapach Google, ale również w wynikach
wyszukiwania. 

Oferujemy również wysyłkę mailową 
z ofertą Państwa firmy, która trafi do osób
wyłącznie zainteresowanych Państwa
branżą.



PAKIET EKONOMICZNY: 

Wizytówka w Google Maps

PAKIET STANDARD:

Wizytówka + 100 maili

PAKIET PREMIUM:

Wizytówka + 300 maili

568,54 zł netto

699,30 zł brutto

 1706,75 zł netto

2099,30 zł brutto

Koszt usługi obejmuje działania przez okres 2 miesięcy

 2438,21 zł netto

2999 zł brutto

Zapraszamy do skontaktowania się z nami:

 pokontaktm@gmail.com

503 546 025

CENNIK: 


