OFERTA WSPÓŁPRACY
POZYSKIWANIE KLIENTÓW CAŁKOWITY MARKETING DLA FIRM

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
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
i pomożemy w działaniu Państwa firmy również w kwestiach wizerunkowych, cenowych,
reprezentacyjnych czy też optymalizacyjnych.
Oferujemy stały kontakt i wsparcie przez cały okres współpracy.

DLA KOGO?
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.

POZYSKIWANIE KLIENTÓW
- CA Ł KOWITY MARKETING DLA FIRM

W odróżnieniu od konkurencji
umowa zawierana jest na 12
miesięcy, a nie na 24 miesiące.
W każdym miesiącu umowy
istnieje możliwość wyboru
dowolnego pakietu. Im wyższy
pakiet, tym nasze działania
będą bardziej zintensyfikowane
i większy będzie nakład naszych
prac marketingowych.
Pozostajemy z Państwem w w w
w stałym kontakcie przez cały
okres trwania umowy oraz co
miesiąc przekazujemy Państwu
raport z przeprowadzonych
działań w ramach pakietu.
Jesteśmy otwarci na Państwa
nowe potrzeby i elastycznie
dopasowujemy się do nich

w trakcie współpracy.

CO ZAWIERAJĄ PAKIETY?
1. Przygotujemy stronę internetową Państwa firmy,
która będzie zoptymalizowana pod kątem SEO.
Owa strona będzie wzmacniana poprzez
dodatkowe media typu: Facebook, Instagram,
LinkedIn oraz inne w zależności od branży.
2. Opracujemy, wybierzemy i zoptymalizujemy dla
Państwa słowa kluczowe.
3. Poprowadzimy kompleksowo spójną kampanię
Google Ads i reklamę na Facebooku.
4. Poszerzymy możliwość dotarcia do Państwa
klientów przez marketing szeptany: obecność na
forach, grupach i portalach generujących ruch
klientów.
5. Założymy interesujący blog.
6. Poprowadzimy kampanie e-mailowe.
7. W ramach potrzeb przygotujemy również treści
na Youtube.
8. Zadbamy kompleksowo o spójny wizerunek
Państwa firmy.
9. Zajmiemy się opracowaniem logo, wizytówkami
i spójną kolorystyką wszystkich naszych działań.
10. Oferujemy również konsulting w kwestiach
biznesowych i optymalizacyjnych. Oznacza to, że
przeanalizujemy Państwa biznes i zaproponujemy
rozwiązania ukierunkowane na ich skuteczność.
Znajdziemy dla Państwa dodatkowych dostawców
towarów oraz zajmiemy się pozyskiwaniem
nowych odbiorców.
Wszystkie działania będą po to, aby tworzyć
Państwa wizerunek ekspercki oraz dodatkowo
generować ruch i pozycjonować Państwa witrynę
internetową.

CENY PAKIETÓW
Ilość nakładu prac marketingowych będzie
dostosowana do wybranego pakietu
w danym miesiącu - im wyższy pakiet, tym
zwiększone będą nasze działania
marketingowe.
Dzięki temu unikniemy braku
zainteresowania Państwa ofertą wybierając wyższy pakiet oraz zbyt dużej
ilości zamówień np. w sezonie urlopowym wybierając niższy pakiet.
Standardowo pakiety opłacane są co
miesiąc, ale istnieje możliwość dokupienia
dodatkowego pakietu w miesiącu w celu
zwiększenia działań marketingowych.

CO MIESIĄC DO WYBORU JEDEN Z PONIŻSZYCH PAKIETÓW:

Pakiet:

Cena
netto:

Cena
brutto:

Ekonomiczny

360 zł

442,80 zł

Ekonomiczny Plus

710 zł

873,30 zł

Standardowy

1040 zł

1279,20 zł

Premium

1350 zł

1660,50 zł

Premium Gold

1650 zł

2029,50 zł

ZAINTERESOWAŁA PAŃSTWA NASZA OFERTA?

Zapraszamy do skontaktowania się z nami:

pokontaktm@gmail.com
503 546 025

