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Jak wygląda strategia reklamowa z perspektywy
pojedynczego Operatora?

Przed Tobą stworzenie założeń i strategii kampanii na pierwszy kwartał (porządki, 
harmonogram działań, unifikacja grafik, grafiki na stronę www, określenie profilu Klienta). Czyli 
wszystkie rzeczy, na które nie masz czasu, zasobów, narzędzi ani kompetentnych ludzi.
Możesz również zainwestować w iBOOK - jednorazowo 400 zł

GrafikaGrafika w tle to relikt poprzedniej dekady a my jesteśmy juz przy końcu obecnej. Ruch przyciąga 
wzrok a video daje większe możliwości przekazu niż pojedyncze zdjęcie. Potrzebujesz 
programu do edycji, wyszkolonego pracownika, pomysłu albo zewnętrznej i kosztownej agencji 
reklamowej.
Możesz też zainwestować w iBOOK i przygotowanie animacji profilowej dedykowanej dla 
Twojego regionu i biznesu - jednorazowo 200 zł

AbyAby skutecznie promować swoją sieć musisz tworzyć oryginalne komunikaty 3 razy w tygodniu, 
przez okrągły rok. Możesz kopiować nielegalnie zdjęcia i oklepane w internecie treści. Możesz 
liczyć na kreatywnośc pracowników i to, że ich teksty będą profesjonalne. Możesz wrzucić 38 
zdjęcie z rozbudowy infrastruktury. Informacje muszą pojawiać się w sieci o konkretnych 
porach. Może będziesz w stanie zorganizować to we właściwy sposób.
Możesz również wybrać inwestycję w profesjonalny copyrighting i właściwy dobór grafik w 
wysokiej jakości. Gwarantowane przez iBOOK - 40 zł za publikację (2-3 razy w tygodniu)

WWrzucanie informacji do sieci to dopiero początek. Kluczem do sukcesu jest właściwe 
promowanie informacji. Zgodne z Twoim zasięgiem, profilem Klientów, aktywnościami, do 
których chcesz zachęcić potencjalnych Klientów.
Zleć to zadanie zespołowi iBOOK - 150 zł miesięcznie.

NajwiększąNajwiększą efektywność w kontaktach z Klientami uzyskasz dzięki konkursom, akcjom 
promocyjnym, ankietom, współpracy promocyjnej z lokalnym biznesem 
(restauracje/kina/fryzjerzy/auto-myjnie). Może znajdziesz na to czas. Kilka telefonów, projekt i 
druk voucherów na nagrody, tworzenie regulaminów promocji.
Możesz też zainwestować w program partnerski iBOOK (kompletna obsługa akcji promocyjnej 
- grafiki Fb, copywriting, formularze, regulamin, komunikacja z partnerami, animacje) - 300 zł
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Podsumowując . . .

Strategiczne i skuteczne działania na facebooku to roczna inwestycja na poziomie:
Start lub adaptacja obecnego profilu - jednorazowo 400 zł
Animacja profilowa - jednorazowo 200 zł
Posty (120 publikacji) - 120 x 40 zł = 4800 zł
Obsługa panelu reklamowego facebook - 150 zł miesięcznie = 1800 zł
Lokalna akcja konkursowa/promocyjna (12 akcji w roku) - 12 x 300 zł = 3600 złLokalna akcja konkursowa/promocyjna (12 akcji w roku) - 12 x 300 zł = 3600 zł
Szczegółowe raportowanie i analiza wyników - 100 zł miesięcznie = 1200 zł

SUMA: 12 000 zł/netto
Pamiętajmy jeszcze o budżecie reklamowym, którego nie uwzględnia powyzsza wycena. Każdy 
decyduje we własnym zakresie, jednak 150 zł miesięcznie to niezbędne minimum.

Gdy zapytasz o podobną ofertę równie doświadczoną agencję reklamową, otrzymasz ofertę 
między 900 a 1500 zł miesięcznie + budżet reklamowy.

Na pewno da się to zrobić taniej. Bez straNa pewno da się to zrobić taniej. Bez straty jakości, z równie dobrym skutkiem i 
oszczędzając czas oraz własne zasoby.

JAk?
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Jak wygląda strategia reklamowa gdy połączymy
promowanie Operatorów?

1. Przede wszystkim, nie zapominamy o indywidualnym charakterze każdego biznesu. Każdy 
profil Operatora dostaje indywidualną animację w tle, indywidualną identyfikację wizualną 
każdej publikowanej informacji. Posty informacyjne z regionu, w którym prowadzą biznes.
2.2. Jeśli działania da się uwspólnić w skali ogólnopolskiej to tak właśnie robimy. Akcje 
promocyjne na Święta, początek wakacji czy dzień Kobiet. Jednak tutaj również wyróznia nas 
indywidualne podejście do Twojego biznesu i regionu, w którym działasz.
3. Poniższy kosztorys przedstawia promowanie przy 10 Operatorach.

Przejdźmy do konkretów.
Start lub adaptacja obecnego profilu - jednorazowo 400 zł
Animacja profilowa - jednorazowo 200 zł
Posty indywidualne - (50 publikacji) - 50 x 40 zł = Posty indywidualne - (50 publikacji) - 50 x 40 zł = 2000 zł
Posty ogólnopolskie (identyfikowane Twoim logotypem w Twoim zasięgu - 70 publikacji - 
dzielone na 10 Operatorów) - (70 x 40 zł)/10 = 280 zł
Obsługa panelu reklamowego facebook - 150 zł miesięcznie = 1800 zł
Lokalna akcja konkursowa/promocyjna (6 akcji w roku) - 6 x 300 zł = 1800 zł
OgólnopolskaOgólnopolska akcja konkursowa/promocyjna. Pomimo globalności dopasowana indywidualnie 
do Twoich potrzeb, oferty i w zasięgu Twojej działalności (6 akcji w roku - dzielone na 10 
Operatorów) - (6 x 300 zł)/10 = 180 zł
Szczegółowe raportowanie i analiza wyników - 100 zł miesięcznie = 1200 zł

SUMA: 7 860 zł/netto (655 zł/netto/miesięcznie)
Ponownie, pamiętajmy o budżecie reklamowym, którego nie uwzględnia powyzsza wycena. 
Każdy decyduje we własnym zakresie, jednak 150 zł miesięcznie to niezbędne minimum.

Właśnie oszczędziłeśWłaśnie oszczędziłeś

4140 zł (-34,5% od kwoty wyjściowej)
Gdy w projekcie będzie 20 Operatorów, inwestycja zmniejszy się o 20 zł/miesięcznie.

Przy 30 o 25 zł/miesięcznie a przy 50 o 31 zł/miesięcznie.
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Spójrz na ceny dedykowane dla członków iNET GROUP.
Posłużmy się tym samym przykładem, kalkulacją dla 10 Operatorów wpiętych w nasza 

obsługę.

Start lub adaptacja obecnego profilu - jednorazowo 200 zł
Animacja profilowa - jednorazowo 150 zł
Posty indywidualne - (50 publikacji) - 50 x 30 zł = 1500 zł
PostyPosty ogólnopolskie (identyfikowane Twoim logotypem w Twoim zasięgu - 70 publikacji - 
dzielone na 10 Operatorów) - (70 x 30 zł)/10 = 210 zł
Obsługa panelu reklamowego facebook - 100 zł miesięcznie = 1200 zł
Lokalna akcja konkursowa/promocyjna (6 akcji w roku) - 6 x 200 zł = 1200 zł
Ogólnopolska akcja konkursowa/promocyjna. Pomimo globalności dopasowana indywidualnie 
do Twoich potrzeb, oferty i w zasięgu Twojej działalności (6 akcji w roku - dzielone na 10 
Operatorów) - (6 x 220 zł)/10 =132 zł
Szczegółowe raportowanie i analiza wyników - Szczegółowe raportowanie i analiza wyników - GRATIS

SUMA: 5 192 zł/netto (432,67 zł/netto miesięcznie)
Sugerowany budżet reklamowy to minimum 150 zł/miesięcznie. Mniejsze kwoty nie gwarantują 
wyników promocji zawartych w umowie o współpracy marketingowej.

Właśnie oszczędziłeś 
6808 zł (-56,7% od kwoty wyjściowej)

Zapraszamy do współpracy.

Kontakt:Kontakt:

Marcin Sławek
iNET GROUP Sp. z o.o.
+48 575 906 990

marcin.slawek@inetgroup.eu
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