
W CZYM MOŻEMY WAM 

POMÓC?



KOMPLEKSOWE
PROWADZENIE 
PROFILI W MEDIACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

wykonanie audytu dotychczasowych działań w

mediach społecznościowych 

opracowanie planu działania (strategii)

bieżące tworzenie potrzebnego contentu:

fotografie reportażowe/produktowe/reklamowe;

krótkie filmiki w formie teledysku i relacje

copywriting - wszelkie treści reklamowe

pojawiające się w firmowej przestrzeni FB

monitoring treści (kontrolowanie komentarzy i

wiadomości)

ustawianie parametrów i kreowanie płatnych

reklam

Obejmuje:

KORZYŚĆI DLA CIEBIE:
więcej czasu - dzięki temu, że to my dbamy o to, aby "hulało na Fejsie"

właściciele i pracownicy firmy mogą poświęcić swój czas na swoje obowiązki

nowi klienci - docieramy do nowych osób, na nowe rynki i do nieodkrytych

jeszcze zakamarków internetu, dzięki czemu firmą zaczynaj interesować się

nowe osoby - potencjalni klienci.

poprawa wizerunku - dzięki spójności w działaniach firma zyskuje zaufanie w

oczach potencjalnych i obecnych klientów

przejrzysta strategia działań

stale aktualne informacje na profilu w mediach społecznościowych

profesjonalne zdjęcia i materiały video

treści trafiające w gusta i serca Twoich potencjalnych Klientów

wszelkie grafiki pojawiające się w SM - gratis!

podpięcie Messenger BOT - możliwość wysyłania wiadomości do wszystkich

osób, które kontaktowały się ze stroną

stały monitoring komentarzy, wiadomości, recenzji i wzmianek o firmie,

pojawiających się w mediach społecznościowych - dzięki stałemu kontaktowi

nasi klienci czują się lepiej obsłużeni.

skuteczne reklamy i wsparcie merytoryczne przez cały czas trwania umowy

CENA: 550,00 ZŁ + VAT MIESIĘCZNIE*

Umowa podpisywana jest na czas nieokreślony (z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia),
w przypadku podpisania umowy na min 12 miesięcy - 1 miesiąc gratis.



REKLAMA LOKALNA
INTERNETOWA 
I TRADYCYJNA

opracowanie i publikacja artykułów

sponsorowanych w lokalnych mediach pisanych

- portale internetowe (KCI, Panorama Kutna,

eKutno, EKU24) i gazety (Gazeta Lokalna,

Magazyn KCI, Panorama Kutna)

audycje radiowe - Radio Q, Radio Victoria

programy telewizyjne - Telewizja Kutno, Kutno

TV.

billboardy w centrum miasta - ul. Kościuszki

przy Galerii Różanej, Al. Jana Pawła II, rondo St.

Jasiukowicza

telebim LED - rondo Solidarności

drukowane materiały reklamowe oraz ich

dystrybucja - banery/ ulotki/katalogi, etc.

produkcja firmowych gadżetów reklamowych z

logo firmy - kubki, długopisy, słodycze, zestawy

prezentowe, notesy, artykuły dekoracyjne.

Kompleksowe przeprowadzenie kampanii

reklamowych, w tym:

KORZYŚĆI DLA CIEBIE:
widoczność Twojej firmy w miejscach przemieszczania się potencjalnych

Klientów

reklama natywna (nienachalna) promująca Twoje produkty i usługi i

uwypuklająca atuty Twojej firmy

współpraca z profesjonalnymi grafikami, którzy z największą dokładnością

przygotują każdy potrzebny projekt materiałów reklamowych 

oszczędność czasu i... nerwów - stworzenie planów, projektów i realizacje są

po naszej stronie - od Ciebie wymagamy tylko akceptacji projektów i

podziwiania gotowych realizacji 

konkurencyjne ceny - dzięki współpracy z redakcjami, drukarniami i

agencjami reklamowymi możemy zaproponować Ci korzystne  ceny usług.

WYCENA INDYWIDUALNA



FILMY VIDEO

filmy reklamowe

filmy instruktażowe

filmy produktowe

filmy korporacyjne

ogłoszenia audiowizualne - mieszkań,

pojazdów

ujęcia z ziemi i z powietrza (dron) 

Produkujemy:

FOTOGRAFIA
REKLAMOWA

zdjęcia produktowe aranżowane oraz

packshoty (produkt na jednolitym tle)

zdjęcia reklamowe (usług)

zdjęcia reportażowe

Robimy:

STRONY INTERNETOWE
wykonanie audytu aktualnej strony internetowej

wykonanie nowej strony internetowej od podstaw

pomoc przy wyborze hostingu, domen oraz

serwerów
wykonanie sklepu internetowego

optymalizacja pod kątem SEO

Oferujemy:

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

 

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11/206,
99-300 Kutno

biuro@socialova.pl www.socialova.pl

607 941 099
787 944 555


