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Marketing
na Plus

Oferta dla Galerii
Sudeckiej



Nasza firma, to zespół marketingowców 
i specjalistów ds. public relations 

z 14- letnim doświadczeniem, którzy
świadczą kompleksowe usługi 
marketingowo-sprzedażowe 

dla różnych branż.
 
 
 
 

Specjalizujemy się w marketingu
internetowym, planujemy 

i realizujemy skuteczną komunikację.
Prowadzimy social media, projektujemy i

zarządzamy stronami www, aktualizujemy
systemy sprzedażowe, skutecznie doradzamy.

 

www.marketingnaplus.pl
 

http://www.marketingnaplus.pl/


Organizujemy pracę działów
marketingowych, które
pozwalają zwiększyć ich
zyski przy jednoczesnym
obniżeniu kosztów
związanych z zatrudnianiem
dedykowanych pracowników.
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Płatne kampanie na dłuższą
metę są wyczerpujące
finansowo, jednak od czasu do
czasu poprawiają statystyki. 

Zarządzanie profilami,
kreatywne pomysły,
redagowanie treści, grafik.

SOCIAL MEDIA



Miesięczne prowadzenie fanpage
na Facebook obejmuje m.in.:
- stworzenie/ uaktualnienie
informacji profilu/ konta,
- publikacja postów 6-8
miesięcznie,
- ciekawe i indywidualne projekty
graficzne,
- komunikacja z fanami,
- stworzenie grup docelowych i
person przy obsłudze płatnych
kampanii Facebook Ads.

CENA  
już od 400 zł

brutto/ miesiąc

Oferta - FACEBOOK



Materiały
poligraficzny

1.

Projekty, druk, skład

3. Reklama
prasa, internet, radio,
banery, balony, reklama
zewnętrzna, flagi, namioty,
oklejanie samochodów.

2. Zarządzanie 
Obsługa CMS, dodawanie
treści i zdjęć. Tworzenie
pakietów, zarządzanie
ceną, dostępnością pokoi,
plany cenowe, wymiana
treści.

Czym jeszcze się
zajmujemy? 
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PR kryzysowy, odpowedź na
komentarze, zarządzanie
opiniami, stałe doradztwo.

Tworzenie treści z językiem
korzyści, wywiady, teksty
sponsorowane, relacje.
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POZYCJONOWANIE
stron www

kliknij i sprawdź ofertę
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Płatne, jednak znacznie szybsze
i łatwiejsze pozycjonowanie
linków sponsorowanych. 

Dłuższe i trudniejsze
pozycjonowanie naturalne =
oszczędność!

https://marketingnaplus.pl/pozycjonowanie-stron-jelenia-gora/
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POLIGRAFIA
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reklama w prasie, plakaty,
kalendarze, naklejki na drzwi,
zawieszki

Ulotki, katalogi, wizytówki,
menu, broszury informacyjne,
wsady do segregatorów



Grafika
projektowanie grafik do
reklam, ulotek, internetu,
reklamy outdoor, social
media

AUDYTY
audyty marketingowe,
audyty tajemniczego
klienta, audyty finansowe i
wiele innych. 

Zarządzanie
sklepami - CMS
oferta przygotowywana jest
po ustaleniu szczegółów

 

Czym jeszcze
się zajmujemy?

Gadżety 
różnorodna gama
produktów z logo firmy:
długopisy, kubki, smycze,
bidony, koszulki, pendrive,
zamówienia duże i hurtowe



Co mówią o nas
inni



+48 502 682 173

www.marketingnaplus.pl
58-506 Jelenia Góra

biuro@marketingnaplus.pl
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Kontakt

https://www.facebook.com/plusnamarketing/
https://www.youtube.com/channel/UCOD-TCkYEmfTObBsjZQTqQg

