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WITAMY 

Mamy przyjemność zaoferować  Państwu nasze usługi w branży social media. Nasza firma 

zajmuje się kompleksowym prowadzeniem profili na portalach społecznościowych. Rozwój portali 

tego typu na przestrzeni ostatnich kilku lat zaskoczył wszystkich, zarówno samych twórców jak i 

analityków oraz specjalistów od reklamy. Jednak wraz z biegiem czasu firmy zaczęły dostrzegać 

potencjalną możliwość nowoczesnej reklamy właśnie poprzez social media. Dziś praktycznie każda 

licząca się marka, firma bądź instytucja posiada własny fanpage na Facebooku, profil na Google+, 

YouTubie czy  Twitterze. 

 

O NAS 

W tym momencie wkracza do akcji nasza firma. Wyznajemy zasadę, że każdy jest specjalistą 

we własnej dziedzinie. Dlatego też aktywne prowadzenie profili firmowych na portalach 

społecznościowych przekazywane jest w dużych i małych firmach podwykonawcom, takim jak nasza 

firma.  

Ale dlaczego warto wybrać akurat nas? Co wyróżnia nas na tle konkurencji? Doświadczenie, 

profesjonalizm, rzetelność i fachowość. W naszych szeregach są zarówno specjaliści z 

doświadczeniem w social mediach, byli recenzenci oraz dziennikarze. Skupiamy wokół siebie ludzie 

odpowiednich do danego zadania.  

W chwili obecnej prowadzimy kilkadziesiąt profili firm o różnym charakterze, rozpoczynając od hoteli 

i restauracji, poprzez firmy typowo usługowe, a kończąc na sklepach internetowych. Każdy 

potrzebuje reklamy w social mediach, nie wszyscy mają tego świadomość.  

Rzetelnie, systematycznie i odpowiednio prowadzony profil na Facebooku, Google+ czy Twitterze to 

również automatyczne pozycjonowanie witryny w wyszukiwarce Google.  

 

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY? 

Nasza firma od podstaw zbuduje nowy fanpage, bądź poprawi lub przebuduje obecny. W 

ramach naszych usług w zakresie obsługi profili na portalach Facebook, Google+ czy Twitter znajdują 

się: 

 tworzenie profilu prywatnego właściciela witryny, do którego wgląd ma wyłącznie właściciel 



 tworzenie strony firmowej, przygotujemy grafikę, ustawimy wszelkie opcje poprawiające 

jakość fanpage’a jak mapki, dane kontaktowe, zdjęcia, grafiki 

 na bieżąco informujemy o wydarzeniach na fanpage’u, zajmujemy się komentarzami, 

odpowiadamy na krytykę firmy, dbamy o wysoki jakość przygotowywanych materiałów 

 prowadzimy kampanie reklamowe i konkursu w porozumieniu z właścicielami firm 

 

JAK DZIAŁAMY? 

W ramach podstawowego abonamentu dodajemy po trzy wpisy tygodniowo na trzech 

portalach społecznościowych:  Facebook, Google+, Twitter, czyli około 12-14 wpisów na każdym z 

portali. We wszystkich przypadkach korzystamy z indywidualnych możliwości danej witryny, dodając 

znaczniki, hashtagi, pinezki, udostępniając linki uruchamiane bezpośrednio z poziomu profilu. 

Dodawane przez nas wpisy są zawsze ściśle powiązane z charakterem i profilem firmy, rzeczowe i 

profesjonalne. Nie silimy się na tanie żarty, nie wrzucamy „śmiesznych” obrazków, nie informujemy o 

„piąteczku” czyli nie robimy tego co można przeczytać na profilach prowadzonych bez pomysłu przez 

osoby, które nie mają na ten temat żadnego pojęcia. 

Cena za podstawowy pakiet to 120 zł brutto z fakturą wystawianą zawsze po miesiącu od rozpoczęcia 

współpracy . Nie podpisujemy żadnych umów (chyba że klient sobie tego życzy) więc w każdej chwili 

po skończonym miesiącu są Państwo w stanie zrezygnować z dalszej współpracy bez podawania 

przyczyn i bez żadnych problemów. Oczywiście takie sytuacje to rzadkość i mamy nadzieję że nie 

będą dotyczyć Państwa firmy. 

W przypadku większej ilości profili cenę uzgadniamy indywidualnie z klientem, stosujemy rabaty i 

zawsze jesteśmy w stanie dojść do porozumienia tak by obie strony były zadowolone z dalszej 

współpracy. 

 

Masz pytania? Jesteś zainteresowany ofertą? 

Dzwoń:              Pisz: 

692 448 408                kontakt@pci24.pl 
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