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Wszystko zaczyna się od widoczności…
Opanowanie sektora sprzedaży on-line zaczyna się 
od bycia widocznym. W sieci masz wąski przedział 
czasowy, w którym możesz zatrzymać 
uwagę klienta na swojej ofercie.

Aby odnieść sukces i uzyskać zwrot poniesionych kosztów inwestycji musisz 
wiedzieć, że w obecności online ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej jest 
Twoja witryna – liczy się nie tylko dobry design i ciekawa grafi ka, ale także 
odpowiednie treści i profesjonalna optymalizacja obecności 
w Internecie /optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO).

Rozwiązania proponowane przez Marketing Internetowy Bookassist 
zapewnią Ci nie tylko połączenie nowatorskich rozwiązań w zakresie SEO – 
ale także eksperckiego zarządzanie Pay Per Click (PPC).

Kampanie reklamowe tworzone przez wykwalifi kowanych specjalistów Google 
Adwords to wynik połączenia wiedzy o wyszukiwaniu i znajomości mediów 
społecznościowych.
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Przegląd rozwiązań
PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA:

 Z Rozwój strategii internetowej we wszystkich dostępnych kanałach interne-
towych

 Z Ochrona marki online
 Z Zarządzanie kampaniami za kliknięcie, w tym wielojęzycznymi
 Z Integracja z Google Analytics w celu śledzenia rzeczywistych dochodów
 Z Remarketing i wyświetlanie reklam, media społecznościowe i porady doty-
czące reputacji (opinii), marketing mobilny - by mieć całą “tablicę decyzyj-
ną” online

 Z Bezpośrednia integracja z meta search z TripAdvisor, Trivago, Reklamy 
hoteli Google plus aktywne zarządzanie budżetem

 Z Analiza ruchu sieciowego, monitorowanie i optymalizacja konwersji
 Z Optymalizacja obecności w sieci WWW / Optymalizacja pod kątem wy-
szukiwarek internetowych (SEO)

ABONAMENT ROCZNY (GODZINY)
Będziemy współpracować z Twoim zespołem, aby uzgodnić plan marketingowy zgodny z Twoimi planami inwestycyjnymi i zasobami. Wspólnie uzgodnimy 
comiesięczne działania i kampanie. Jesteśmy elastyczni, nie ograniczamy się do konkretnej liczby godzin przeznaczonych dla klienta. Możemy trzymać się 
comiesięcznych założeń  lub zastępować je wybranymi zadaniami, które chcesz zakończyć. Jesteśmy nastawieni na współpracę z Tobą i Twoim zespołem.

KORZYŚCI DLA CIEBIE:
 Z Wykwalifi kowani specjaliści do Twojej dyspozycji
 Z Współpraca z zespołem konsekwentnie dostarczającym najlepsze rezulta-
ty

 Z Obniżenie kosztów – mniejsze pośrednictwo stron trzecich w rezerwacji i 
zwiększenie liczby bezpośrednich rezerwacji ze strony www

 Z Relacje z Google - testujemy nowe produkty pod kątem wersji beta
 Z Certyfi kowani partnerzy Google
 Z Specjalizujemy się i skupiamy wyłącznie na kampaniach hotelowych
 Z W pełni przejrzyste raportowanie

Dlaczego 
warto współpracować

z zespołem Marketingu Internetowego 
Bookassist?

 Z Certyfi kat Google Adwords

 Z Kwalifi kacja Google Analytics

 Z Zespół działający od 2000 roku

 Z W pełni przejrzyste raportowanie

 Z Ciągłe testowanie nowych platform reklamowych
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3 dopasowane pakiety 
odpowiednie dla Twoich potrzeb
Nie wszystkie hotele są takie same, nie wszystkie mają korzystną lokalizację, nie wszystkie mają te 
same grupy docelowe. Dlatego stworzyliśmy 3 różne dostosowane rozwiązania, abyś mógł wybrać 
to, które najlepiej odpowiada Twoim konkretnym potrzebom.

Rodzaj internetowej strategii marketingowej oraz optymalizacja budżetu są indywidualnie dostosowy-
wane do każdego hotelu. Nasz zespół ekspertów pomoże Ci zdecydować, które rozwiązanie/strate-
gia najlepiej pasuje do Twojego obiektu i Twoich wymagań.

odpowiedni
dla Hoteli

Miesięczny
Budżet 
GoogleAd-
words

Jednorazowa 
opłata
konfi guracyjna

Miesięczna
opłata za 
zarządzanie 
działaniami 
DM

STARTER Skupia się na najważniejszych i najlepszych praktykach dających zysk 
hotelowi. Kampania Google AdWords - dzięki poprawieniu obecności 
(wyszukiwalności) marki w sieci można uzyskać najwięcej bezpośrednich 
korzyści dla hotelu. 

z mniej niż 
5000 sesji 
na miesiąc

600-1500 zł 400 zł 500 zł

STARTER 
PLUS

Zawiera wszystkie funkcje opcji Starter i dodatkowo kampanie remarke-
tingowe oraz kampanie w sieci reklamowej. 

z mniej niż 
5000 sesji 
na miesiąc

1500-4000 zł 600 zł 800 zł

ADVANCED Wykracza poza funkcje pakietu Starter i zapewnia dostosowane strategie, 
w tym aktywną optymalizację treści, monitorowanie strony - wszystko po 
to, by zainwestowane pieniądze w polepszenie wyszukiwalności marki zo-
stały jak najrozsądniej wydane. Oprócz wszystkich funkcji z pakietu Starter 
Plus dodatkowo zawiera reklamę w mediach społecznościowych, na 
YouTube oraz oferty sponsorowane w Gmailu. 

3000 do
10000 sesji 
na miesiąc

2000-5000 zł 600 zł 1300 zł

 
Podane ceny są cenami netto. 



Marketing  Internetowy

1. FUNKCJE MARKETINGOWE STARTER
STARTER-

PLUS
ADVANCED

Moduły Google PPC

Kampanie marki  w Google AdWords   

Kampanie w Google AdWords (pobliskie punkty POI, typ hotelu)   

Kampanie marki Google AdWords (Usługi, udogodnienia, oferty)   

Google Remarketing   

Kampania w 2 językach   

Reklamy tekstowe i rozszerzenia (co kwartał)   -

Reklamy tekstowe i rozszerzenia (co miesiąc) - - 

Comiesięczna zmiany budżetu   

Zaawansowane opcje PPC Moduły

Dodatkowe języki kampanii   

Częste aktualizacje kampanii   

Optymalizacja tekstów   

Oferty sezonowe/ promocje   
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Dodatkowe PPC Moduły

Google AdWords Display Advertising   

YouTube TrueView Advertising   

Oferty sponsorowane w Gmailu   

Facebook Advertising   

Monitorowanie witryny

Raporty Google Analytics   

Monitorowanie Google Analytics   

Monitorowanie w Google Search Console   

Monitorowanie w Google My Business   

Monitorowanie  404 Error Page   

Przegląd techniczny SEO   

Lokalna ocena SEO   

Strategia treści  (optymalizacja na stronie)

Optymalizacja SEO dla strony startowej (landing pages)   

Optymalizacja SEO dla strony głównej (home page)   

Bieżąca analiza dla potencjalne nowej strony startowej   

Bieżąca optymalizacja SEO dla nowej strony startowej   
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2. KONTAKT I RAPORTOWANIE STARTER
STARTER-

PLUS
ADVANCED

Wsparcie przez email   

Wsparcie telefoniczne   

Kwartalna konferencja on-line   

Miesięczny raport e-mail   

Pełna integracja z Google Analytics   

3. MANAGEMENT STARTER
STARTER-

PLUS
ADVANCED

Senior Digital Marketing Manager   

Digital Marketing Manager   
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Rozwiązania Marketingu Internetowego 
STARTER
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Przegląd rozwiązań dla pakietu STARTER
Idealne rozwiązanie Google PPC (Pay per Click - Płać za kliknięcie) dla 
Klientów z ograniczonymi możliwościami inwestycyjnymi.

Wiemy, że nie każdy hotel ma duży budżet na uruchomienie rozbudowanej kampanii reklamowej 
w Google. Dlatego przygotowaliśmy rozwiązanie dla hoteli, które mają mniej niż 5000 sesji miesięcz-
nie.

Nasze rozwiązanie dla początkujących koncentruje się na najważniejszych, najlepszych prakty-
kach - takich praktykach, które pozwolą w najlepszy sposób przełożyć zainwestowane pieniądze 
w kampanię Google AdWords na bezpośredni zysk dzięki poprawie obecności marki w wynikach 
wyszukiwania.

Twoja reklama tekstowa na jednej z płatnych pozycji na górze strony wyników wyszukiwania
pomoże uzyskać więcej potencjalnych gości na ofi cjalnej stronie internetowej hotelu. By zmaksymali-
zować przestrzeń, jaką Twoja reklama zajmuje na stronie, udoskonalimy ją dzięki rozszerzeniom
do podstron i rozszerzeniom objaśnień.

Wykorzystaj w pełni swoją markę hotelową w Google

Każdy hotelarz zna taką sytuację: kiedy szukasz nazwy swojego hotelu w Google, płatne reklamy 
z OTA i meta wyszukiwarek pojawia się na górze strony w wynikach wyszukiwania. 

To koszty bezpośredniej rezerwacji. Wyszukiwania nazwy Twojego hotelu w Google to często ostat-
ni krok Twoich gości na drodze do celu. Stanowią więc oni dużą część twojej działalności bezpo-
średniej. Ludzie już wiedzą, że chcą zatrzymać się w Twoim hotelu po wpisaniu jego nazwy w polu 
wyszukiwania Google. Musisz tam być, aby uzyskać kliknięcia.

Przechwytywanie potencjalnych gości za pomocą reklam Google PPC
powinno być kluczowym elementem strategii bezpośredniej rezerwacji.

Najbardziej znany (i najczęściej wybierany) obszar tuż pod polem wyszu-
kiwania jest zajmowany przez płatne reklamy, wskazane
przez żółtą ikonę “Ad” obok każdego linku. Organiczne wyniki wyszuki-
wania znajdują się poniżej płatnych reklam.

Schematyczne przedstawienie typowej 
strony wyników wyszukiwania Google. 



Marketing  Internetowy

KAMPANIA GOOGLE ADWORDS
 Z Kampanie PPC w Google dla Twojej marki w dwóch kluczowych językach. Skontaktuj się           
z naszym zespołem, aby uzyskać rekomendacje dotyczące budżetu wyliczanego na podstawie 
aktualnego ruchu na Twojej stronie!

 Z Teksty reklam zgodne z najlepszymi praktykami dla branży hotelarskiej z zestawem przydatnych 
reklam grafi cznych. W trakcie trwania współpracy comiesięczne aktualizacje reklam w zależności 
od ofert specjalnych, wydarzeń itp., jeśli dane takie będą dostarczane przez klienta.

 Z Comiesięczna opłata za zarządzanie kampanią.
 Z Wsparcie drogą e-mail.
 Z Nawet najlepiej prowadzona kampania może nie przynieść rezultatów, gdy strona do której od-
syłają wyniki wyszukiwania jest nieatrakcyjna lub zawiera błędy.

 Z Większość hoteli chce korzystać z reklam PPC, skupiając swoje wysiłki na marce i słowach klu-
czowych generujących najwyższy możliwy zwrot z inwestycji.  Hotele uzdrowiskowe czy hotele  
w regionach wakacyjnych będą również czerpać korzyści z wysokiej widoczności dla wyszuki-
wań związanych z ich kluczowymi punktami sprzedaży. Zwykle są to wyszukiwane przez gości 
pobliskie atrakcje turystyczne czy charakterystyczne obiekty w pobliżu. 

Nasz system rezerwacji jest 
w pełni zintegrowany z Google 
Analytics – możesz więc do-
kładnie śledzić na które słowa 
kluczowe wydawane są Twoje 
pieniądze i jakie generują przy-
chody.

W zależności od tego, jak chcesz wydać swój budżet reklamowy,
masz dwie opcje do wyboru:

Opcja A: tylko kampanie promujące markę;
Opcja B: podział budżetu 50/50 między reklamami Twojej marki i słowami 
kluczowe związanymi z 10 kluczowymi ofertami w hotelu.
Jeśli potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji, skontaktuj się z naszym zespołem
podpowiemy odpowiednią opcję dla Twojego hotelu!
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Rozwiązania Marketingu Internetowego 
STARTER PLUS
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Przegląd rozwiązań dla pakietu STARTER PLUS
Idealne rozwiązanie Google PPC (Pay per Click - Płać za kliknięcie) dla 
Klientów z ograniczonymi możliwościami inwestycyjnymi.

Wiemy, że nie każdy hotel ma duży budżet na uruchomienie rozbudowanej kampanii reklamowej 
w Google. Dlatego przygotowaliśmy rozwiązanie dla hoteli, które mają mniej niż 5000 sesji miesięcz-
nie.

Nasze rozwiązanie dla początkujących koncentruje się na najważniejszych, najlepszych prakty-
kach - takich praktykach, które pozwolą w najlepszy sposób przełożyć zainwestowane pieniądze 
w kampanię Google AdWords na bezpośredni zysk dzięki poprawie obecności marki w wynikach 
wyszukiwania.

Twoja reklama tekstowa na jednej z płatnych pozycji na górze strony wyników wyszukiwania
pomoże uzyskać więcej potencjalnych gości na ofi cjalnej stronie internetowej hotelu. 
By zmaksymalizować przestrzeń, jaką Twoja reklama zajmuje na stronie, udoskonalimy ją dzięki roz-
szerzeniom do  podstron i rozszerzeniom objaśnień.

Wykorzystaj w pełni swoją markę hotelową w Google

Każdy hotelarz zna taką sytuację: kiedy szukasz nazwy swojego hotelu w Google, płatne reklamy 
z OTA i meta wyszukiwarek pojawia się na górze strony w wynikach wyszukiwania. 

To koszty bezpośredniej rezerwacji. Wyszukiwania nazwy Twojego hotelu w Google to często ostat-
ni krok Twoich gości na drodze do celu. Stanowią więc oni dużą część twojej działalności bezpo-
średniej. Ludzie już wiedzą, że chcą zatrzymać się w Twoim hotelu po wpisaniu jego nazwy w polu 
wyszukiwania Google. Musisz tam być, aby uzyskać kliknięcia.

Przechwytywanie potencjalnych gości za pomocą reklam Google PPC
powinno być kluczowym elementem strategii bezpośredniej rezerwacji.

Najbardziej znany (najczęściej wybierany) obszar tuż pod polem wyszuki-
wania jest zajmowany przez płatne reklamy, wskazane
przez żółtą ikonę “Ad” obok każdego linku. Organiczne wyniki wyszuki-
wania znajdują się poniżej.

Schematyczne przedstawienie typowej 
strony wyników wyszukiwania Google. 
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KAMPANIA GOOGLE ADWORDS
 Z Kampanie PPC w Google dla Twojej marki w dwóch kluczowych językach. Skontaktuj się            
z naszym zespołem, aby uzyskać rekomendacje dotyczące budżetu wyliczanego na podstawie 
aktualnego ruchu na Twojej stronie!

 Z Teksty reklam zgodne z najlepszymi praktykami dla branży hotelarskiej z zestawem przydatnych 
reklam grafi cznych. W trakcie trwania współpracy co miesięczne aktualizacje reklam w zależno-
ści od ofert specjalnych, wydarzeń itp., jeśli dane takie będą dostarczane przez klienta.

 Z Comiesięczna opłata za zarządzanie kampanią.
 Z Wsparcie drogą e-mail.
 Z Nawet najlepiej prowadzona kampania może nie przynieść rezultatów, gdy strona do której od-
syłają wyniki wyszukiwania jest nieatrakcyjna lub zawiera błędy.

 Z Większość hoteli chce korzystać z reklam PPC, skupiając swoje wysiłki na marce i słowach klu-
czowych generujących najwyższy możliwy zwrot z inwestycji.  Hotele uzdrowiskowe czy hotele  
w regionach wakacyjnych będą również czerpać korzyści z wysokiej widoczność dla wyszuki-
wań związanych z ich kluczowymi punktami sprzedaży. Zwykle są to pobliskie atrakcje turystycz-
ne czy charakterystyczne obiekty w pobliżu - wyszukiwane przez gości. 

W zależności od tego, jak chcesz wydać swój budżet reklamowy,
masz dwie opcje do wyboru:

Opcja A: tylko kampanie promujące markę;
Opcja B: podział budżetu 50/50 między reklamami Twojej marki i słowami klu-
czowe związanymi z 10 kluczowymi ofertami w hotelu.
Jeśli potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji, skontaktuj się z naszym zespołem
podpowiemy odpowiednią opcję dla Twojego hotelu!

Nasz system rezerwacji jest 
w pełni zintegrowany z e-com-
merce Google Analytics możesz 
więc dokładnie śledzić na które 
słowa kluczowe wydawane są 
na Twoje pieniądze i jakie 
generują przychody.



Marketing  Internetowy

KAMPANIA REMARKETINGOWA
Remarketing to funkcja, która pozwala docierać do osób, które wcześniej odwiedziły Twoją witry-
nę przez wyświetlanie im trafnych reklam, gdy odwiedzają inne witryny w sieci reklamowej Google. 
Możesz przekazać im atrakcyjną wiadomość lub ofertę, która zachęci ich do powrotu do witryny 
i sfi nalizowania rezerwacji.

Upewnij się, że polityka prywatności Twojej witryny jest zgodna z wymaganiami 
Google i obowiązującymi przepisami.

KAMPANIA W SIECI REKLAMOWEJ
Sieć reklamowa to zbiór witryn partnerskich i określonych witryn Google gdzie wyświetlają się rekla-
my. Ta sieć obejmuje także witryny i aplikacje mobilne. Jeśli kiedykolwiek widziałeś reklamę AdWords           
w ulubionej witrynie z wiadomościami lub w Gmailu to zastanawiałeś się, jak to się dzieje, teraz już 
wiesz: takie witryny są częścią sieci reklamowej Google.

Wyświetlając reklamy w sieci reklamowej, możesz dotrzeć do szerokiej gamy klientów o różnych  
zainteresowaniach: 

 Z Wybierz miejsca wyświetlania reklam: w sieci reklamowej możesz wybrać dokładnie tam, gdzie 
chcesz wyświetlać reklamy - możesz wybrać typy stron lub określone witryny dla Twoich reklam 
oraz odbiorców

 Z Zaangażuj użytkowników za pomocą atrakcyjnych formatów reklam: tekst, obraz, wideo lub mul-
timedia

 Z Zalecamy tworzenie nowych grafi k przedstawiających Twoją markę 
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Rozwiązania Marketingu Internetowego 
ADVANCED
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Przegląd rozwiązań dla pakietu ADVANCED
Idealne rozwiązanie Google PPC (Pay per Click - Płać za kliknięcie) dla 
Klientów z dużymi możliwościami inwestycyjnymi.

Zespół Digital Marketing Bookassist koncentruje się na trzech głównych obszarach przy kierowaniu 
bezpośrednim ruchem z kampanii reklamowych PPC do witryny internetowej hotelu. 
Te trzy główne obszary to: marka hotelu, lokalizacja hotelu oraz udogodnienia i oferty sezonowe.

Kampanie koncentrują się na maksymalizacji przychodów z dostępnych inwestycji. Kampanie te 
można skonfi gurować dla konkretnych rynków i języków. Aktualizacje kampanii dokonywane są co 
miesiąc w celu odzwierciedlenia ofert specjalnych i wydarzeń lokalnych. 

KAMPANIA GOOGLE ADWORDS
 Z Kampanie PPC w Google dla Twojej marki w dwóch kluczowych językach. Skontaktuj się            
z naszym zespołem, aby uzyskać rekomendacje dotyczące budżetu wyliczanego na podstawie 
aktualnego ruchu na Twojej stronie!

 Z Teksty reklam zgodne z najlepszymi praktykami dla branży hotelarskiej z zestawem przydatnych 
reklam grafi cznych. W trakcie trwania współpracy comiesięczne aktualizacje reklam w zależności 
od ofert specjalnych, wydarzeń itp., jeśli dane takie będą dostarczane przez klienta.

 Z Comiesięczna opłata za zarządzanie kampanią.
 Z Wsparcie drogą e-mail.
 Z Nawet najlepiej prowadzona kampania może nie przynieść rezultatów, gdy strona do której od-
syłają wyniki wyszukiwania jest nieatrakcyjna lub zawiera błędy.

 Z Większość hoteli chce korzystać z reklam PPC, skupiając swoje wysiłki na marce i słowach klu-
czowych generujących najwyższy możliwy zwrot z inwestycji.  Hotele uzdrowiskowe czy hotele  
w regionach wakacyjnych będą również czerpać korzyści z wysokiej widoczność dla wyszuki-
wań związanych z ich kluczowymi punktami sprzedaży. Zwykle są to pobliskie atrakcje turystycz-
ne czy charakterystyczne obiekty w pobliżu - wyszukiwane przez gości. 

Nasz system rezerwacji jest 
w pełni zintegrowany z Google 
Analytics – możesz więc 
dokładnie śledzić na które słowa 
kluczowe wydawane są Twoje 
pieniądze i jakie generują 
przychody.
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Upewnij się, że polityka prywatności Twojej witryny jest zgodna z wymaganiami 
Google i obowiązującymi przepisami.

KAMPANIA REMARKETINGOWA
Remarketing to funkcja, która pozwala docierać do osób, które wcześniej odwiedziły Twoją witrynę 
przez wyświetlanie im trafnych reklam, gdy odwiedzają inne witryny w sieci reklamowej Google. Mo-
żesz przekazać im atrakcyjną wiadomość lub ofertę, która zachęci ich do tego powrotu do witryny          
i sfi nalizowania rezerwacji.

KAMPANIA W SIECI REKLAMOWEJ
Sieć reklamowa to zbiór witryn partnerskich i określonych witryn Google gdzie wyświetlają się reklamy. 
Ta sieć obejmuje także witryny i aplikacje mobilne. Jeśli kiedykolwiek widziałeś reklamę AdWords w 
ulubionej witrynie z wiadomościami lub w Gmailu to zastanawiałeś się, jak to się dzieje, teraz już wiesz: 
takie witryny są część sieci reklamowej Google.

Wyświetlając reklamy w sieci reklamowej, możesz dotrzeć do szerokiej gamy klientów o różnych  
zainteresowaniach: 

 Z Wybierz miejsca wyświetlania reklam: w sieci reklamowej możesz wybrać dokładnie tam, gdzie 
chcesz wyświetlać reklamy - możesz wybrać typy stron lub określone witryny dla Twoich reklam 
oraz odbiorców.

 Z Zaangażuj użytkowników za pomocą atrakcyjnych formatów reklam: tekst, obraz, wideo lub mul-
timedia.

 Z Zalecamy tworzenie nowych grafi k przedstawiających Twoją markę. 
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OFERTY SPONSOROWANE W GMAILU
Są to reklamy widoczne w skrzynkach odbiorczych użytkowników gmail.com. Po kliknięciu reklamy 
rozwijają się, ukazując całą reklamę w formie e-maila, zawierającego grafi kę, video oraz formularze.

REKLAMY NA YOUTUBE
Tworzenie kampanii reklam wideo na YouTube jest opłacalnym sposobem rozwoju marka wśród wy-
rafi nowanej publiczności. Reklamy mogą być precyzyjnie kierowane do różnych grup docelowych              
w oparciu o dane demografi czne, które wykazały zainteresowanie Twoją lokalizacją, hotelami i podró-
żami. Koszty naliczane są tylko wtedy, gdy użytkownik obejrzy co najmniej 30 sekund fi lmu. 

REKLAMY NA FACEBOOKU
Facebook to ogólnoświatowy serwis społecznościowy, skupiający ponad miliard użytkowników. Mo-
żesz wykorzystać ten potencjał do promocji swojej marki. Z uwagi na to, że prowadzenie profi lu fi rmo-
wego na Facebook wymaga poświęcenia sporej ilości energii i czasu, fi rmy coraz częściej powierzają 
to nam.

Stworzymy ciekawą i dopasowaną do grupy docelowej treść. Każda nowa wiadomość dostosowana 
jest do charakteru profi lu. Publikowane informacje i prezentowane grafi ki są zawsze przygotowane       
w oparciu o ustalone z Tobą założenia.

Przykładowe 
strategie działania na Facebooku
WARIANT A
Budowa zasięgu i grupy fanów Treści tworzone i prezentowane na 
profi lu są silnie nastawione na budowanie zasięgu. Taka forma bazuje 
na zasadzie rozpowszechniania ciekawych informacji znajdujących 
się na profi lu przez samych użytkowników.  Działania mające na celu 
budowanie zasięgu i grupy fanów jest nastawiona na efekty głównie 
w dłuższym okresie (po ok. 6 miesięcy). Efekty takiej strategii poprzez 
bardzo duży zasięg mogą wpnąć na wzrost świadomości marki.

WARIANT B
Strona informacyjna. Wariant silnie nastawiony na treści informacyjne 
dotyczące bezpośrednio działalności fi rmy i oferowanych przez nią 
produktów. Wariant strony informacyjnej, charakteryzuje się niskim 
przyrostem fanów, ale wysoką informacją na temat fi rmy i jej produk-
tów. Stosuje się go głównie w połączeniu z kampanią promocyjną
wtedy, kiedy potrzeba szybkich efektów prowadzenia fan page.

WARIANT C
Mieszany. Publikowane wiadomości dotyczą zarówno fi rmy i jej 
działalności, jak i treści nastawionych na zasięg wirusowy. Propor-
cja między nimi jest dostosowana do aktualnej sytuacji na fan page 
(standardowo 1:1). Takie połączenie daje stosunkowo duży zasięg 
wśród społeczności internetowej, a zarazem pozwala na generowanie 
zainteresowania fi rmą już w krótkim okresie.
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W ramach usługi zapewniamy 
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ANALIZA ZAPOTRZEBOWAŃ
– dokładnie analizujemy rynek i konkurencję, dobieramy odpowiednie narzędzia i budujemy plan kam-
panii. Przygotowujemy odpowiednią strukturę kampanii dobierając nieograniczoną ilość fraz kluczo-
wych.

PEŁNA OBSŁUGA KONTA
– od założenia konta, stworzenia i prowadzenia kampanii po raporty i faktury z Google. Nie musisz 
niczego pilnować, sami nadzorujemy wszystko.

FACHOWA OBSŁUGA MERYTORYCZNA
– do Państwa dyspozycji oddajemy pełny zespół składający się z analityka i specjalistę AdWords, 
grafi ków komputerowych, copywriterów. Zespół pełen doświadczeń, zaprojektuje i zbuduje skuteczną 
kampanię zarówno w wyszukiwarce jak i w sieci reklamowej.

MONITOROWANIE, RAPORTOWANIE
– co miesiąc, a na życzenie częściej, przesyłamy raporty z prowadzonych działań oraz rapor-
ty Google z prowadzonych kampanii. Dokładnie poznasz koszty i konwersje jakie generuje ruch
do Twojej witryny internetowej w ramach prowadzonych przez nas działań.

PRZEJRZYSTOŚĆ I UCZCIWOŚĆ
– rozliczamy się jedynie za umowną prowizję za prowadzenie działań na koncie. Wszelkie koszty wyni-
kające z generowanego ruchu są widoczne w raportach, bez dodatkowych doliczanych stawek.

Proponujemy
prostą i czytelną umowę.
Sam decydujesz jaką kwotę wpłacasz na 
budżet dla Google, sam decydujesz jak 
długo ma trwać kampania i wreszcie sam 
decydujesz w którym momencie chcesz 
kampanię przerwać lub wznowić.
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