
OFERTA 

PEŁNEJ OBSŁUGI

W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
 

+ 
POZYCJONOWANIE



Szanowni Państwo.

Szybkość rozwoju aktywności w internecie w ostatnich latach 
wielokrotnie przekracza wszelkie wyobrażenia. Portale, które stały 
się nowym sposobem komunikacji między coraz większą i rosnącą 

w lawinowym tempie liczbą osób zaczęły ogrywać ważną rolę 
zarówno w relacjach z klientami jak w budowaniu tych relacji,  i 

informowaniu o aktywności Państwa firmy. 

Często i chętnie Wasi obecni i potencjalni klienci odwiedzą stronę 
firmowa na Facebook'u, zostawią komentarz pod waszymi 

aktywnościami, wyślą wiadomość a także obejrzą film na YouTube, 
w którym opowiecie o Waszej najnowszej inwestycji lub pomyśle 

na biznes. Całość zostanie opublikowana także na G+, czyli 
portalu społecznościowym od Google, którego znaczenie staje się 

coraz większe, w którym warto się znaleźć jeszcze zanim nastąpi eksplozja jego największej 
popularności.

Jednak aby prowadzić swoją identyfikację w social mediach, 
czyli mediach społecznościowych trzeba posiadać co najmniej 
podstawową wiedzę o tych społecznościach, znać metody i 
strategie docierania do nowych osób, potencjalnych klientów a 
także posiadać wysokiej jakości warsztat językowy pozwalający 
na przygotowywanie publikacji zrozumiałych dla różnych 
adresatów, odbiorców na różnym poziomie. Dla ludzi, 
posiadających bardzo zróżnicowane kwalifikacje 
komunikacyjne, intelektualne i inne. 

Dlatego Państwa markę w mediach społecznościowych powinna 
prowadzić osoba (lub grupa osób) z gruntownym 
wykształceniem w dziedzinie komunikacji międzyludzkiej 
również na poziomie cyfrowym a także z wieloletnim 
doświadczeniem w tej dziedzinie. W naszej ocenie idealny pod tym względem jest osoba związana z 
branżą medialną, dziennikarz, lub rzecznik prasowy.

Skupiliśmy wokół siebie grupę osób, które współpracują, lub 
współpracowały z mediami na terenie kraju, osób zajmujących się 

poprawną komunikacją biznesową, komunikacją wewnątrz firm i 
rzecznikami prasowymi. 

Dzięki temu mamy pewność, że o wizerunek Państwa firmy w mediach 
społecznościowych zadbają profesjonaliści, których wieloletnie 

doświadczenie w komunikowaniu na poziomie biznesowym i nie tylko 
jest niepodważalne. To oni zadbają o waszą dobrą markę w relacjach 

biznesowych (i nie tylko) w mediach społecznościowych.

Co możemy dla Państwa zrobić w tej dziedzinie?

Oto kilka scenariuszy skutecznego i długofalowego
marketingu w social mediach:



FACEBOOK

Właściciele firm wciąż nie przykładają wagi do największego na 
świecie portalu społecznościowego, nie mają swojego prywatnego 
konta na Facebook'u, nie mówiąc już o profilu/stronie firmowej na 

tym portalu. A przecież jest to gigantyczne narzędzie do 
informowania o istnieniu naszej firmy, promowaniu naszych 

produktów, oferowaniu usług czy w końcu komunikacji z klientami w 
sposób szybki i komfortowy. 

Dlatego proponujemy kompleksowa obsługę w tej dziedzinie. 

Zbudujemy spójny profil firmy i będziemy go prowadzili w porozumieniu ze zleceniodawcą
na różne sposoby:

 
 stworzymy profil prywatny właściciela firmy
 stworzymy stronę firmową, będziemy na niej informowali o rozwoju firmy, nowych zleceniach, 

dyskutowali z osobami lubiącymi te stronę, fanami fimy i jej krytykami. Jednocześnie zadbamy o 
odpowiednią moderację strony, by jej poziom był wysoki

 doradzimy strategie marketingowe i wprowadzimy je w życie na FB, 
animując także społeczność, aby brali udział w social mediowym 
życiu firmy

 przygotujemy i będziemy publikować materiały zdjęciowe (np. 
reportaż z prezentacji nowego produktu czy postęp w realizacji 
najnowszej inwestycji budowlanej)

 od podstaw przygotujemy scenariusz, nagramy, zmontujemy i 
opublikujemy filmy typu relacje i reportaże z ważnych dla firmy wydarzeń, o których powinni 
wiedzieć obecni i przyszli klienci.

 zrealizujemy inne ustalone z klientem kampanie reklamowe za pośrednictwem Facebook'a oraz 
ogromu możliwości, jakie ten portal daje

YOUTUBE

Codziennie do internetu różni twórcy wrzucają setki godzin materiałów 
wideo. Średnio 24 godziny nagrań co minutę. Czy Państwa firmę stać na 

to, aby nie być częścią ten społeczności? 

Jako grupa osób w wieloletnim medialnym doświadczeniem, w tym 
również telewizyjnym możemy zaproponować wiele form wizualnej, 

nienachalnej reklamy w postaci profesjonalnie przygotowanych filmów 
związanych z przedmiotem działania Państwa firmy.:

 przeprowadzenie relacji z miejsca prezentacji nowego produktu Państwa firmy,
 wywiad z właścicielem firmy w temacie aktualnej oferty czy nowego produktu lub np. dobrych 

praktyk biznesowych
 sonda wśród mieszkańców regionu
 jeśli zajmujesz się wypiekiem chleba – przygotujemy ciekawy 

reportaż o dobrym wpływie składników których używasz do 
wypieku, porozmawiam o ich dobrym wpływie na zdrowie z 
lekarzami, dietetykami, sportowcami

 rejestracja wideo szkolenia firmowego i jego publikacja w sieci
 rejestracja wideo uroczystości firmowych (rocznice powstania, 

świętowanie podpisania kontraktu itp) w formie relacji z niej. 
 Wszystkie materiały wideo mogą być publikowane nie tylko na YouTube ale także na innych 

portalach spójnych z polityką informacyjną firmy, w tym na G+ i Facebook a także na stronie 
internetowej.



Należy mieć świadomość, że materiały audiowizualne umieszczone w sieci pozostają tam na wiele 
lat i pracują na wizerunek i reklamę firmy przez długi okres. Co więcej – dobrze przygotowane 

filmy, relacje i reportaże o firmie są dużo bardziej atrakcyjne i 
ciekawe, niż „suchy” tekst wymagający czytania. Nie bez powodu 
telewizja wciąż jest najbardziej popularnym medium na świecie. 

Przygotowanie profesjonalnych relacji reportaży i wywiadów w 
formie audiowizualnej wymaga sporo pracy, wiedzy i umiejętności 

oraz zaangażowania co najmniej kilku ludzi, ale w efekcie daje bardzo dobre rezultaty i znakomicie 
buduje markę firmy 

GOOGLE+

Podobnie jak Facebook, także drugi główny gracz w cyfrowym świecie, czyli 
Google, uruchomiło kilka lat temu swój portal społecznościowy. Biorąc pod 

uwagę fakt, że Google jest głównym graczem i narzędziem marketingu 
sieciowego (wyszukiwarka google) należy brać pod uwagę, że obecność w 

usługach przez google oferowanych znacznie przyczynia się do poprawy 
wyników wyszukiwania.

G+ staje się na świecie powoli coraz bardziej popularnym portalem 
społecznościowym, a obecność w jego zasobach jest obowiązkowym 

uzupełnieniem strategii marketingowej każdej firmy. Profil firmowy w G+ należy prowadzić 
równolegle z profilem na facebook. Dzięki temu liczba informacji o firmie i produktach zwiększa się 
w sposób masowy, co daje szansę na zwiększenie sprzedaży. 

Proponujemy zatem prowadzenie strony firmowej na G+ spójnej z 
komunikatami w innych portalach w celu zwielokrotnienia i dywersyfikacji 
miejsc, z których do potencjalnych klientów docierać będzie informacja o 
Państwa ofercie, usługach oraz produktach. Prosimy pamiętać, że nasza 
kadra to wykształceni specjaliści od marketingu i dziennikarze z wieloletnią 
praktyką, dlatego publikacje w portalach takich jak G+ w Państwa imieniu 
będą zawsze wyglądały i brzmiały w stu procentach profesjonalnie i komunikatywnie.

POZYCJONOWANIE W GOOGLE.PL

Zalet tej formy reklamy nikomu nie trzeba rekomendować. 
Naszym zdaniem jest to absolutny obowiązek każdej firmy, 

albowiem usług i produktów szuka się obecnie głównie z 
przestrzeni internetowej. Brak obecności w sieci, a więc 

również w wyszukiwarkach jest równoznaczny z 
wykluczeniem się z gigantycznego rynku zbytu. 

Wiele firm opiera swoje istnienie wyłącznie na internetowym 
kanale dystrybucji minimalizując w ten sposób koszty biura, pracowników, czynszów i innych opłat 
niezbędnych przy tradycyjnej formie sprzedaży produktów w punktach stacjonarnych. 

Pozycjonowaniem zajmuje się wiele firm. Niestety większość z nich nie 
ma o tym procesie większego  pojęcia, a spora część to wirtualne 
agencje korzystające z podwykonawców, takich jak my. 
My natomiast sami zajmujemy się pozycjonowaniem, budowaniem 
zaplecz pozycjonerskich, systemami raportowania pozycji oraz 
marketingiem w wyszukiwarkach. Nie korzystamy z zewnętrznych 
wykonawców – dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad efektami naszej 



pracy, czyli uzyskiwania wysokich pozycji w wyszukiwarce google.pl względem wskazanych przez 
klienta słów kluczowych.

Pozycjonowanie jest procesem długim, wymagającym dużej wiedzy i ogromnej 
cierpliwości. Prawidłowo przeprowadzony proces pozycjonowania pozwala na 

uzyskanie stabilnych efektów, dzięki czemu Państwa strona przez długi czas 
utrzymuje się na wysokich pozycjach generując kolejne zamówienia i nowych 

klientów. Oznacza to, że inwestycja w pozycjonowanie jest długofalowo jedną z 
najlepszych decyzji marketingowych, jakie może podjąć zarówno zarząd dużej firmy 

jak i osoba prowadząca swoją firmę jednoosobowo. Skuteczność pozycjonowania 
jest ogromna, pod warunkiem że jest ono prowadzone  w sposób prawidłowy. 

U nas klient płaci tylko za efekt pozycjonowania czyli za obecność na 1 stronie google.pl.

Masz pytania? Jesteś zainteresowany ofertą?

Dzwoń:
502 93 93 53
511 00 97 00

Pisz:
biuro@szpila.net
skype: szpila.net

www.szpila.net  oraz  www.harrold.com.pl
facebook.com/harroldTV

http://www.harrold.com.pl/
http://www.szpila.net/
mailto:biuro@szpila.net

