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Oferta działań 
marketingowych
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DORADZTWO, 
KONSULTACJE, 
SZKOLENIA 
W OBRĘBIE 
MARKETINGU 
I SPRZEDAŻY

Szczególnie  
SKUTECZNI jesteśmy  
w następujących obszarach:

Nasz MODEL DZIAŁANIA jest oparty o trzy założenia:

I AM jest agencją 360 stopni – 
marketingu zintegrowanego, co oznacza, 
że wspieramy klienta w każdym aspekcie 
jego działań marketingowych.

Nasze usługi realizujemy w oparciu  
o ELASTYCZNE PAKIETY MARKETINGOWE,  
w ramach których jesteśmy w stanie dostosować działania  
i wykorzystywane narzędzia do aktualnych potrzeb klienta.

DIGITAL 
MARKETING  
(WWW, E-COMMERCE, 
SOCIAL MEDIA, SEM, 
SEO, GOOGLE ADS)

STRATEGIE 
I PLANY WDROŻEŃ

WDROŻENIEANALIZA OPTYMALIZACJA

Szczególną wagę przykładamy do optymalizacji 
narzędzi marketingowych – naszym głównym 
wyznacznikiem efektywności jest SPRZEDAŻ  
po stronie klienta. Sprzedaży podporządkowujemy 
wszelkie działania – w tym PR-owe.

W praktyce oznacza to, że każdemu z działań 

przypisaliśmy liczbę jednostek. W ramach pakietu klient 

definiuje swoje potrzeby i w obrębie wykupionych 

jednostek dobiera narzędzia.

Każdy może samodzielnie zdecydować czy na obecnym 

etapie potrzebuje obsługi w social mediach, przygotowania 

ulotek i publikacji na temat firmy czy raczej zdecyduje 

się na analizę i poprawę konwersji ze sprzedaży poprzez 

wdrożenie nowych narzędzi na stronie internetowej,  

co później uzupełni szkoleniem dla działu sprzedaży. 

W naszym modelu współpracy to klient decyduje  

o tym kiedy i jakie narzędzia wykorzysta. Eksperci  

I AM służą ciągłym wsparciem i doradztwem. Wiemy,  

że nasi klienci płacą za efekty, więc my je dostarczamy.

ANALIZY RYNKOWE 
I AUDYTY NARZĘDZI 
MARKETINGOWYCH

OKREŚLANIE 
BUDŻETÓW 
I KPI 

DZIAŁANIA 
WIZERUNKOWE 
OD BRANDINGU 
PO PR
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Pakiety obsługi 
marketingowej
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Określ swoje potrzeby  
i wybierz odpowiedni
pakiet usług marketingowych

Gwarantujemy kompleksowy 
outsourcing marketingowy 
dostosowany do Twojej firmy. 
Marketing na najwyższym poziomie 
efektywnie prezentujący Twój biznes.

• Realizacje wykonane na czas, 
profesjonalnie

•  Na Twój sukces pracuje zespół 
doświadczonych specjalistów

•  Raporty i ewaluacje działań

•  Bez długoterminowych umów

•  Bez kosztów pracowniczych

Pakiety outsorcingowe obejmują wszechstronne, 
wyselekcjonowane i najefektywniejsze narzędzia 
marketingowe. Mają one na celu szybko i skutecznie 
zwiększyć widoczność Firmy, aby uzyskać jak 
największą ilość zapytań Klientów o Twój produkt  
lub usługę!

Pakiety obsługi marketingowej to inwestycja  
o szybkiej stopie zwrotu.

12 miesięcy

BASIC BUSINESS PROFESSIONAL PREMIUM

Pakiet dla nowych firm
lub produktów

Pakiet optymalny
dla firm

Pakiet dla intensywnie
rozwijających się firm 

Pakiet dla dużych  
firm świadomie

zwiększających swoją 
przewagę rynkową

2 550 zł/mies.

2 650 zł/mies.

Ceny w ofercie wyrażone w kwotach netto.

2 650 zł/mies. 4 600 zł/mies. 6 400 zł/mies.

2 750 zł/mies. 2 750 zł/mies. 4 750 zł/mies. 6 600 zł/mies.

3 000 zł/mies. 3 000 zł/mies. 5 000 zł/mies. 7 000 zł/mies.

2 550 zł/mies. 4 550 zł/mies. 6 200 zł/mies.

6 miesięcy

3 miesiące

1 miesiąc

CZAS TRWANIA 
UMOWY
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STARTER  
pakiet dla nowych firm

Wiemy jak rozkręcić Twój Biznes…. 
Pakiet Starter to pewny start 
Twojej firmy!

Tak to zrobimy…

Gwarantujemy kompleksową obsługę 
marketingową Twojej firmy na 
najwyższym poziomie.

Dostosujemy działania do Twoich 
potrzeb, dzięki czemu efektywnie 
zaprezentujemy Twój biznes.

Pakiet Starter obejmuje wszechstronne, 
wyselekcjonowane i najefektywniejsze 
narzędzia marketingowe dedykowane 
nowym firmom.

Mają one na celu szybko i skutecznie 
zwiększyć widoczność Twojej Firmy,  
aby uzyskać jak największą ilość 
zapytań Klientów o Twój produkt lub 
usługę!

Stworzymy dla Ciebie 
Twoją nową witrynę www 
(stronę, serwis, portal, sklep 
internetowy). Opracujemy 
logo, spójną kolorystykę, 
wizytówki, papier firmowy 
i stopki mialowe. W ramach 
potrzeb zaprojektujemy 
całościowy branding.

Zajmiemy się Twoim 
wizerunkiem w social 
mediach: Facebook, 
Instagram bądź LinkedIn 

Opracujemy, wybierzemy 
i zoptymalizujemy dla 
Ciebie słowa kluczowe, 
poprowadzimy 
kompleksowo spójną 
kampanię Google Ads. 

Poszerzymy możliwość 
dotarcia do klientów 
przez marketing szeptany: 
obecność na forach 
grupach i portalach 
generujących dla Twojej 
branży ruch klientów.

Poprowadzimy interesujący 
blog, aby tworzyć Twój 
wizerunek ekspercki oraz 
dodatkowo generować 
ruch i pozycjonować Twoją 
witrynę.

Przygotujemy ciekawe 
infografiki na potrzeby 
Twojej działalności – 
statystyki, cenniki, wykresy, 
oferty produktowe…

Cena wyjściowa: 3000 zł + VAT / miesiąc

6 miesięcy

3 miesiące 2 750 zł + VAT / miesiąc

2 650 zł + VAT / miesiąc

2 550 zł + VAT / miesiąc12 miesięcy

Sam zdecydujesz jak długo współpracujesz

*Działania w kolejnych miesiącach są dostosowane do uprzednio stworzonego planu  
marketingowego i ujęte w harmonogramie prac przedstawionym przed rozpoczęciem współpracy.

STARTER
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BUSINESS 
pakiet optymalny dostosowany  
dla sektora małych i średnich firm

Zainwestuj w Business!

Twoja firma urosła? Czas rozwinąć 
skrzydła.

Jesteśmy mistrzami w prowadzeniu 
działań marketingowych naszych 
klientów - słuchamy i doradzamy.

Pakiet Business obejmuje 
rekomendowane narzędzia i działania 
dla firm, które są już widoczne na rynku, 
ale chciałaby szybkiego wzrostu  
w zakresie sprzedaży swoich produktów 
i usług. 

Zwiększamy ilość nowych zapytań, jak  
i pracujemy nad utrzymaniem obecnych 
Klientów!

Tak to zrobimy…

Przeprowadzimy dla Ciebie 
kompleksową analizę 
wybranych obszarów 
działania. Na tym etapie 
dostosowujemy indywidualnie 
narzędzia do potrzeb Twojej 
firmy.

Opracujemy zalecenia  
i wdrożymy działania na Twojej 
stronie z zakresu SEO  
i użyteczności witryny.

Zajmiemy się 
kompleksowo Twoim 
wizerunkiem  
w social mediach: 
Facebook, Instagram 
bądź LinkedIn

Opracujemy, wybierzemy 
i zoptymalizujemy dla 
Ciebie słowa kluczowe, 
poprowadzimy 
kompleksowo spójną 
kampanię Google Ads. 

Poszerzymy możliwość dotarcia do 
klientów przez marketing szeptany: 
obecność na forach grupach  
i portalach generujących dla Twojej 
branży ruch klientów.

Stworzymy interesujący blog, aby 
tworzyć Twój wizerunek ekspercki oraz 
dodatkowo generować ruch  
i pozycjonować Twoją witrynę.

Przygotujemy ciekawe 
infografiki na potrzeby 
Twojej działalności 
– statystyki, cenniki, 
wykresy, oferty 
produktowe…

*Działania w kolejnych miesiącach są dostosowane do uprzednio stworzonego planu  
marketingowego i ujęte w harmonogramie prac przedstawionym przed rozpoczęciem współpracy.

BUSINESS

Cena wyjściowa: 3000 zł + VAT / miesiąc

6 miesięcy

3 miesiące 2 750 zł + VAT / miesiąc

2 650 zł + VAT / miesiąc

2 550 zł + VAT / miesiąc12 miesięcy

Sam zdecydujesz jak długo współpracujesz
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PROFESSIONAL 
usługa dla dojrzałych przedsiębiorstw i firm,  
które planują rynkową ekspansję

Tworzymy strategię  
– dostarczamy rezultaty!

Budowanie silnej pozycji na rynku to 
świadomy wybór wsparcia w zakresie 
marketingu, dlatego na każdym etapie 
współpracy dbamy o utrzymanie 
Twojego zadowolenia z efektów, które 
dostarczamy. 

Pakiet Professional umożliwia 
skuteczną optymalizację i elastyczny 
dobór narzędzi, który stosujemy 
współpracując z Tobą w drodze do celu 
- efektywnym podnoszeniu sprzedaży.

Zapewnij sobie najlepsze wsparcie 
w procesie intensywnej ekspansji 
rynkowej, poprzez rozszerzone działania 
marketingowe!

Tak to zrobimy…

Cena wyjściowa: 5000 zł + VAT / miesiąc

6 miesięcy

Przeprowadzimy dla Ciebie 
kompleksową analizę 
wybranych obszarów działania. 
Na tym etapie dostosowujemy 
indywidualnie narzędzia  
do potrzeb Twojej Firmy.

Opracujemy zalecenia  
i wdrożymy działania na 
Twojej stronie z zakresu 
SEO i użyteczności 
witryny. Napiszemy/
poprawimy treści na 
Twojej stronie zawierające 
trafne słowa kluczowe  
i wdrożymy działania  
z zakresu call to action.

Zajmiemy się 
kompleksowo Twoim 
wizerunkiem w social 
mediach: Facebook, 
Google+, Instagram,  
LinkedIn

Opracujemy, wybierzemy 
i zoptymalizujemy dla 
Ciebie słowa kluczowe, 
poprowadzimy 
kompleksowo spójną 
kampanię Google Ads. 

Wdrożymy  
i przeprowadzimy 
skuteczny remarketing.

Poszerzymy możliwość 
dotarcia do klientów przez 
marketing szeptany: 
obecność na forach 
grupach i portalach 
generujących dla Twojej 
branży ruch klientów.

Stworzymy interesujący 
blog oraz napiszemy 
artykuły tematyczne, 
aby tworzyć Twój 
wizerunek ekspercki oraz 
dodatkowo generować 
ruch i pozycjonować Twoją 
witrynę.

Przygotujemy ciekawe 
infografiki na potrzeby 
Twojej działalności 
– statystyki, cenniki, 
wykresy, oferty 
produktowe…

3 miesiące 4 750 zł + VAT / miesiąc

4 600 zł + VAT / miesiąc

4 450 zł + VAT / miesiąc12 miesięcy

Sam zdecydujesz jak długo współpracujesz

*Działania w kolejnych miesiącach są dostosowane do uprzednio stworzonego planu  
marketingowego i ujęte w harmonogramie prac przedstawionym przed rozpoczęciem współpracy.

PROFESSIONAL
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PREMIUM 
dla dużych graczy rynkowych i firm, które  
świadomie budują swoją przewagę konkurencyjną

PREMIUM

Wyjątkowa obsługa marketingowa  
dla wymagających Firm. 

Gdy Twoja pozycja rynkowa jest na tyle 
mocna, by nazwać Cię jednym z liderów 
branży znacznie trudniej o dynamiczną 
ekspansję. Postaw na ekspertów 
optymalizacji – pracujemy na liczbach 
i pomagamy zdobyć przewagę  
nad konkurentami w tempie szybszym 
niż się tego spodziewasz.

Pakiet Premium to najskuteczniejsze 
narzędzia, rozszerzony zakres działań 
i opieki nad marką i produktem, który 
zmieniamy zgodnie z zasadą ciągłej 
optymalizacji efektów. Zdobądź dzięki 
nam silne przewagi konkurencyjne  
w komunikacji marketingowej, 
działaniach wspierających sprzedaż,  
a tym samym – w utrzymaniu 
zadowolenia obecnych Klientów  
i pozyskiwaniu nowych! 

Tak to zrobimy…

Sam zdecydujesz jak długo współpracujesz

Cena wyjściowa: 7000 zł + VAT / miesiąc

6 miesięcy

Przeprowadzimy dla Ciebie 
kompleksową analizę 
wybranych obszarów działania. 
Na tym etapie dostosowujemy 
indywidualnie narzędzia  
do potrzeb Twojej Firmy.

Opracujemy zalecenia  
i wdrożymy działania na 
Twojej stronie z zakresu 
SEO i użyteczności witryny. 
Napiszemy/poprawimy treści 
na Twojej stronie zawierające 
trafne słowa kluczowe  
i wdrożymy działania  
z zakresu call to action. 

*Działania w kolejnych miesiącach są dostosowane do uprzednio stworzonego planu  
marketingowego i ujęte w harmonogramie prac przedstawionym przed rozpoczęciem współpracy.

Zajmiemy się 
kompleksowo Twoim 
wizerunkiem w social 
mediach: Facebook, 
Google+, Instagram, 
LinkedIn

Opracujemy, wybierzemy 
i zoptymalizujemy  
dla Ciebie słowa 
kluczowe, poprowadzimy 
kompleksowo spójną 
kampanię Google Ads. 

Wdrożymy i przeprowadzimy 
skuteczny remarketing.

Zaplanujemy i poprowadzimy 
kampanie mailingowe.

Poszerzymy możliwość 
dotarcia do klientów przez 
marketing szeptany: 
obecność na forach grupach 
i portalach generujących dla 
Twojej branży ruch klientów.

Stworzymy interesujący 
blog oraz napiszemy 
artykuły tematyczne, 
aby tworzyć Twój 
wizerunek ekspercki oraz 
dodatkowo generować 
ruch i pozycjonować Twoją 
witrynę.

Przygotujemy ciekawe 
infografiki na potrzeby 
Twojej działalności 
– statystyki, cenniki, 
wykresy, oferty 
produktowe…

3 miesiące 6 600 zł + VAT / miesiąc

6 400 zł + VAT / miesiąc

6 200 zł + VAT / miesiąc12 miesięcy



Analizy  
i opracowania 
marketingowe

Zyskaj wiedzę  
o firmie, która pozwoli 
podejmować decyzje  
w oparciu o liczby  
i analizę, dokonywać 
słusznych wyborów  
i podejmować właściwe 
kroki biznesowe.
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ANALIZA
MARKETINGOWA

Dowiedz się jakich narzędzi używa 
konkurencja oraz jak konkurencyjna 
rynkowo jest oferta Twojej firmy. 

Zaletą usługi jest jej wszechstronność  
i modularność. To Ty wybierasz jakie 
aspekty mamy zbadać. Przeprowadzimy 
dla Ciebie analizy i badania 
marketingowe. Za naszymi analizami 
stoją statystycy, którzy rozumieją 
analizę danych i jednocześnie posiadają 
spojrzenie marketingowe. 

Na podstawie analizy zaproponujemy 
Ci właściwy dobór działań i narzędzi 
marketingowych oraz zasadny budżet, 
który warto zainwestować w określone 
narzędzia.

PLAN 
POZYSKIWANIA 
KLIENTÓW
— narzędzia 
marketingowe, 
analiza zasobów 
klienta

PARTNERSTWA 
— lista partnerów  
do współpracy

PERSONA KLIENTA 
— Opracowanie 
persony, 
charakterystyki 
idealnego klienta  
dla produktu

OPRACOWANIE 
KANWY MODELU 
BIZNESOWEGO 
(Business Model 
Canvas – BMC)

ANALIZA SWOT 
DZIAŁALNOŚCI

Pozyskiwanie klientów – narzędzia i kanały dotarcia.

Określenie możliwych i wartych do zaimplementowania narzędzi 
niezbędnych do stałego wzrostu rozpoznawalności marki i osiągania 
zamierzonych celów marketingowych i sprzedażowych.  
Analiza marketingowa potencjału zasobów Klienta na podstawie 
nadesłanych danych i rekomendacja wykorzystania.

Określenie partnerów strategicznych w celu nawiązania współpracy,  
którzy mogliby uzupełnić ofertę lub na zasadzie prowizyjnej sprzedawać 
produkt.

Opracowanie profilu idealnego klienta (persony) dla trafniejszego 
formułowania komunikatów marketingowych. Dzięki właściwemu 
określeniu perony/person kampania nabierze wyrazu, ponieważ odpowie 
na prawdziwe problemy i potrzeby klientów jeszcze skuteczniej trafiając 
do odbiorcy.

Stworzenie Kanwy 
Modelu Biznesowego 
określającego 
kluczowe aspekty 
biznesu  

Opracowanie zestawienia: szanse, zagrożenia, siły, słabości działalności 
klienta w celu określenia potencjału rynkowego.

Modułowa Analiza marketingowa

• Propozycja wartości 

• Segmenty klientów

• Relacje z klientami

• Kanały sprzedaży 

• Kluczowi partnerzy 

• Kluczowe działania 

• Kluczowe zasoby 

• Struktura kosztów 

• Struktura przychodów 
 

Zdefiniowanie 
strategicznej 
przewagi nad 
konkurencją  
w celu 
wykorzystania 
potencjału rynku.
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TOŻSAMOŚĆ MARKI 

ANALIZA NARZĘDZI 
KONKURENTÓW

ANALIZA OFERT 
KONKURENCJI 
— zestawienie 
porównawcze

ANALIZA MIEJSC 
W SIECI DLA 
MARKETINGU 
SZEPTANEGO 

ANALIZA PRODUKTU 
LUB USŁUGI  
—Określenie 
przewagi nad 
konkurencją

PRASA BRANŻOWA

PORTALE  
I WIZYTÓWKI 
ONLINE

Opracowanie analizy i rekomendacji dotyczących:
tożsamości marki – misja i cele, określenie jej mocnych i słabych stron,  
opis rynku oraz przewag konkurencyjnych, persona klienta.

Analiza narzędzi marketingowych wykorzystywanych przez 
konkurencję Twojej Firmy w celu uzyskania informacji na temat rentownych 
do wprowadzenia działań w celu zwiększenia intensywności dotarcia  
do klientów z ofertą.

Analiza oferty Twojej firmy.  
Określenie przewagi nad konkurencją oraz przedstawienie  
rekomendacji w zakresie jej ulepszenia.

Analiza przeprowadzona w formie „tajemniczy klient”.  
Pozyskanie ofert cenowych wraz ze specyfikacją produktów  
bądź usług Twojej bezpośredniej konkurencji. 

Rekomendacje w zakresie zamieszczenia wpisów  
– do 40 lokalizacji np. grupy FB, fora tematyczne i inne

Zebranie i analiza pełnej oferty prasy branżowej i jej portali. 
Określenie miejsc wartych reklamowania się w celu zwiększenia siły 
dotarcia do potencjalnych klientów. Rozesłanie zapytań  
i zestawienie otrzymanych ofert cenowych reklamy.

Zebranie i analiza dostępnej oferty portali branżowych  
oraz wizytówek w sieci.
Określenie miejsc wartych reklamowania się  
w celu zwiększenia siły dotarcia do potencjalnych klientów.

Analiza

ANALIZA
MARKETINGOWA
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Social Media

Efektywnie zwiększamy 
zasięgi, znacząco  
poprawiamy ROAS 
oraz ROI w mediach 
społecznościowych.
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Naszymi działaniami pozyskamy

wartościowych fanów, a docelowo

Twoich klientów.

 

Poprowadzimy Twój Fanpage –

zapewniamy jego kompleksową

i profesjonalną obsługę.

Stworzymy dedykowaną strategię

komunikacyjna poprzez treści, konkursy,

promocje. Za naszymi działaniami stoi

sztab grafików, copywriterów i social

media managerów pracujących na Twój

sukces!

Facebook

Facebook

ZESTAW KREACJI

COPYWRITING

OPTYMALIZACJA

BUDŻET 
ZEWNĘTRZNY

BASIC ADS SUPER ADS

 3 grafiki 6 grafik

nie tak

taktak

tak: 200 zł – 1 000 zł tak: 1 000 zł – 3 000 zł

PAKIET

700 ZŁ 1 500 ZŁCena

HARMONOGRAM

BASIC STANDARD MEDIUM SUPER

Opracowanie dat
 i tematów postów 

Opracowanie dat
 i tematów postów 

Opracowanie dat
 i tematów postów 

Opracowanie dat
 i tematów postów 

1 post tygodniowo 2 posty tygodniowo 3 posty tygodniowo 4 posty tygodniowo

4 8 12 16

Standardowy 
zestaw

Rozszerzony 
zestaw

Rozszerzony 
zestaw

Rozszerzony 
zestaw

Do 2h miesięcznie Do 3h miesięcznie

Standardowy Standardowy Rozbudowany Rozbudowany

+20% WYDATKÓW
(min. 118 zł)

+20% WYDATKÓW
(min. 172 zł)

+15% WYDATKÓW
(min. 193 zł)

+15% WYDATKÓW
(min. 253 zł)

— —

POSTY

POSTY/MIES.

GRAFIKI

RAPORT

KONSULTACJE  
ZE SPECJALISTĄ

BUDŻET 
ZEWNĘTRZNY

PAKIET

590 ZŁ / M-C 860 ZŁ / M-C 1 290 ZŁ / M-C 1 690 ZŁ / M-CCena

Social Media… wiemy  
jak w nich zaistnieć. 
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Instagram

Instagram jest obecnie najchętniej 
wykorzystywanym kanałem 
społecznościowym w komercyjnej 
grupie docelowej. 

Rosnący potencjał medium daje 
duże możliwości dla wzmocnienia 
komunikacji marketingowej marek i firm. 
To obowiązkowe medium dla sektora 
B2C.

Instagram

Utworzenie  
konta Instagram

CENA

100 ZŁ

300 ZŁ

600 ZŁ

800 ZŁ

• Założenie konta Instagram
• Przygotowanie konta Instagram
• Uzupełnienie podstawowych danych
• Stworzenie niezbędnych opisów marketingowych
• Określenie i wprowadzenie niezbędnych ustawień konta

Przygotowanie, harmonogramu 
8 postów i wydarzeń  
do publikacji. Zalecane jest 
przeznaczenie dodatkowych 
środków na budżet reklamowy 
około minimum 90 zł  
na kampanię w zależności 
od zasięgu i intensywności 
reklamy.

Przygotowanie, harmonogramu 
16 postów i wydarzeń  
do publikacji. Zalecane jest 
przeznaczenie dodatkowych 
środków na budżet reklamowy 
około minimum 90 zł  
na kampanię w zależności  
od zasięgu i intensywności 
reklamy.

Przygotowanie, harmonogramu 
24 postów i wydarzeń  
do publikacji. Zalecane jest 
przeznaczenie dodatkowych 
środków na budżet reklamowy 
około minimum 90 zł  
na kampanię w zależności 
od zasięgu i intensywności 
reklamy.

• Przygotowanie harmonogramu
• Dostarczenie materiałów przez 

klienta 
• Napisanie materiałów na 

dostarczone tematy (8 postów)
• Przygotowanie grafik (jeśli 

dotyczy) 
• Publikacja 8 postów
• Monitoring ruchu i raport 

końcowy

• Przygotowanie harmonogramu
• Dostarczenie materiałów przez 

klienta
• Napisanie materiałów na 

dostarczone tematy (24 posty)
• Przygotowanie grafik (jeśli 

dotyczy)
• Publikacja 24 postów
• Monitoring ruchu i raport 

końcowy

• Przygotowanie harmonogramu
• Dostarczenie materiałów przez 

klienta
• Napisanie materiałów na 

dostarczone tematy (16 postów)
• Przygotowanie grafik (jeśli 

dotyczy)
• Publikacja 16 postów
• Monitoring ruchu i raport 

końcowy

8 POSTÓW 
INSTAGRAM

16 POSTÓW 
INSTAGRAM

24 POSTY 
INSTAGRAM

PAKIET

Social Media… wiemy  
jak w nich zaistnieć. 
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LinkedIn

Potencjał LinkedIn tkwi  
w możliwościach, jakie oferuje  
w zakresie precyzyjnego targegtowania 
i sprzedaży w sektorze B2B, budowania 
działań wizerunkowych wokół ekspertów 
marki oraz najważniejsze obecnie 
narzędzie employer brandingu.

LinkedIn

LinkedIn 
kampania 

sponsorowana

Analiza dotychczasowych kampanii i/lub założenie nowych. Ustalenie celu 
kampanii oraz opisu produktu czy usługi, opracowanie propozycji tekstu i grafiki 
postu dostosowanej do celu kampanii – do 6 wersji grafik, określenie kilku grup 
docelowych odbiorców, ustalenie rodzajów kampanii reklamowej.

Opracowanie raportu, po uzyskaniu akceptacji klienta publikacja i rozplanowanie 
kampanii do emisji, optymalizacja reklamy w czasie jej trwania oraz weryfikacja 
testowa A/B preferencji użytkowników co do typu reklamy.

LinkedIn Ads

1 560 ZŁCena

HARMONOGRAM

BASIC STANDARD MEDIUM SUPER

Opracowanie dat
 i tematów postów 

Opracowanie dat
 i tematów postów 

Opracowanie dat
 i tematów postów 

Opracowanie dat
 i tematów postów 

1 post tygodniowo 2 posty tygodniowo 3 posty tygodniowo 4 posty tygodniowo

4 8 12 16

Standardowy 
zestaw

Rozszerzony 
zestaw

Rozszerzony 
zestaw

Rozszerzony 
zestaw

Do 2h miesięcznie Do 3h miesięcznie

Standardowy Standardowy Rozbudowany Rozbudowany

— —

POSTY

POSTY/MIES.

GRAFIKI

RAPORT

KONSULTACJE
ZE SPECJALISTĄ

PAKIET

600 ZŁ 960 ZŁ 1 200 ZŁ 1 800 ZŁCena
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Google Ads 

Chcesz szybko 
zwiększyć ilość zapytań 
od klientów? Wiemy jak 
zaplanować efektywną 
kampanię Google Ads. 
Sprawdź nas.
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Kampania reklamowa w Google Ads 
to najlepsze rozwiązanie dla firm 
poszukujących szybkich rozwiązań.  
Z dnia na dzień Twoja firma może 
pojawić się na pierwszym miejscu 
płatnych wyników wyszukiwania,  
w sieci reklamowej Google.

Najważniejsze jest to, że płacisz tylko 
wtedy, gdy potencjalny klient kliknie 
w Twoją reklamę. Nasza usługa 
obejmuje comiesięczną optymalizację 
prowadzonej kampanii, służącą 
obniżeniu kosztów kliknięć oraz 
zapewnieniu, że w reklamę klikają tylko 
osoby poważnie zainteresowane Twoją 
ofertą.

 

GOOGLE ADS

Opracowanie strategii 
reklamy kontekstowej, 
założenie konta 
i przygotowanie 
kampanii Google Ads 
w wyszukiwarce 
internetowej 
Google, do 4 boxów 
reklamowych

Prowadzenie  
i optymalizacja 
kampanii Google Ads 
+ raport miesięczny

Dodatkowa wzmożona 
optymalizacja słów 
kluczowych i treści 
boxów reklamowych

800 ZŁ

+ BUDŻET 

ZEWNĘTRZNY 

KAMPANII

400 ZŁ

+ BUDŻET 

ZEWNĘTRZNY 

KAMPANII

200 ZŁ

+ BUDŻET 

ZEWNĘTRZNY 

KAMPANII

Przygotowanie struktury 
kampanii Google Ads, 
założenie konta, kreacja reklam 
tekstowych na wyszukiwarkę 
na bazie opracowanych słów 
kluczowych, monitoring 
postępów kampanii oraz jej 
dalsza optymalizacja w celu 
zwiększania liczby kliknięć  
i zmniejszenia kosztu kliknięcia. 
Analiza pod kątem idealnego 
klienta.

Prowadzenie i optymalizacja 
kampanii Google Ads + raport 
miesięczny - optymalizacja 
stawek, wyświetleń, zasięgów, 
opracowanie raportu 
miesięcznego.

Dodatkowa optymalizacja słów 
kluczowych i treści boxów 
reklamowych

• Analiza dotychczasowej kampanii

• Założenie konta

• Przygotowanie struktury kampanii 
Google Ads

• Kreacja reklam tekstowych

• Analiza pod kątem idealnego 
klienta

• Przygotowanie listy efektywnych 
słów kluczowych lub analiza 
dotychczas stosowanych 

• Analiza słów kluczowych 
konkurencji

• Przygotowanie strategii słów 
kluczowych

• Przygotowanie listy słów 
kluczowych

• Uruchomienie emisji reklam

• Wstępna optymalizacja i raport

• Optymalizacja kampanii  
Google Ads

• Optymalizacja stawek  
w obrębie budżetu

• Optymalizacja słów kluczowych

• Wytypowanie najlepszych słów 
kluczowych z zaimplementowanej 
listy

• Promowanie najbardziej 
skutecznych słów

• Usunięcie słów nie przynoszących 
rezultatów

• Przygotowanie raportu 
miesięcznego zawierające wyniki 
kampanii

• Optymalizacja kampanii  
Google Ads

• Optymalizacja stawek  
w obrębie budżetu

• Optymalizacja boxów 
reklamowych

• Dodatkowa optymalizacja  
w trakcie kampanii poza raportem 
miesięcznym

Poznaj nasze działania
PRODUKT OPIS CENASZCZEGÓŁOWY OPIS (POGLĄDOWY)
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Digital  
marketing

Poznaj nasze pozostałe 
działania z zakresu Digital 
marketingu prowadzące 
do jeszcze wyższych 
efektów Twoich kampanii.
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MARKETING EFEKTYWNOŚCIOWY - 
REKLAMY DISPLAY, PRODUKTOWE I REMARKETING

Wykorzystaj najpopularniejsze kanały 
służące zwiększaniu ilości zapytań 
handlowych oraz podnoszenia 
wolumenu sprzedaży, lokując budżet  
w sieciach reklam display 
(bannerowych) i produktach Google.

Generuj sprzedaż 
w oparciu 
o kanały marketingu 
efektywnościowego 
w internecie

Przygotujemy dla Ciebie i Twojej marki w pełni zoptymalizowane KAMPANIE 
MARKETINGU EFEKTYWNOŚCIOWEGO – od wdrożenia narzędzi, poprzez 
opracowanie koncepcji i kreacji, a kończąc na zoptymalizowaniu kosztów 
pozyskania leada oraz konwersji na sprzedaż. 

KREACJA REKLAM 
TYPU DISPLAY

TWORZENIE REKLAM 

PRODUKTOWYCH 

(GOOGLE SHOPPING)

DZIAŁANIA 

REMARKETINGOWE

1 000 ZŁ

+ BUDŻET 

ZEWNĘTRZNY 

KAMPANII

MIN. 500 ZŁ

1 000 ZŁ

+ BUDŻET 

ZEWNĘTRZNY 

KAMPANII

MIN. 500 ZŁ

1 300 ZŁ

+ BUDŻET 

ZEWNĘTRZNY 

KAMPANII

MIN. 500 ZŁ

Obszar emitowania  
grafiki reklamowej  
do precyzyjnie 
określonych odbiorców 
za pomocą platformy 
Google oraz u Partnerów 
Google. Dotyczy platform 
takich jak Google Search, 
Youtube, Gmail, strony 
przynależne do programu 
Google Adsense.

Stworzenie oraz 
zarządzanie 
kampanią reklamową 
w postaci wyświetlania 
poszczególnych 
produktów 
z asortymentu, 
w zależności  
od zapytania w Google. 
Oferty sa stale 
aktualizowane  
na podstawie magazynu 
klienta.

Stworzenie oraz 
emitowanie reklam  
do grupy odbiorców, 
którzy mieli wcześniej 
kontakt z witryną/marką 
klienta.

• Stworzenie konta Google Merchant 
i utworzenie listy produktów 
dostępnych w asortymencie  
do 50 produktów

• Stworzenie kampanii reklamowej na 
podstawie listy Google Merchant

• Określenie optymalnej grupy 
odbiorców oraz harmonogramu emisji 
reklam

• Indywidualne optymalizacje pod 
kątem produktów osiągających 
najlepsze wyniki

• Analiza i raport z osiąganych 
rezultatów

• Tworzenie bądź modyfikacja konta 
Google Ads

• Stworzenie listy Remarketingowej

• Selekcja grupy remarketingowej  
na podstawie priorytetów marki

• Budowa pełnej kampanii Google Search 
oraz Google Display

• Dobór miejsc emisji oraz czasu 
do najbardziej obiecującej grupy 
odbiorców

• Optymalizacja oraz analiza osiąganych 
rezultatów w postaci raportu

PRODUKT OPIS CENASZCZEGÓŁOWY OPIS (POGLĄDOWY)

• Optymalizacja stawek w obrębie 
budżetu

• Tworzenie bądź modyfikacja konta 
Google Ads

• Tworzenie grafiki użytkowej w różnych 
formatach w zależności pod miejsca 
przeznaczenia.

• Tworzenie treści dla reklam typu 
Display

• Analiza miejsc docelowych, punktów 
kluczowych do emitowania reklam

• Analiza zachowania potencjalnych 
odbiorców i dobór odpowiedniej grupy 
audience

• Optymalizacja i pełny raporty 
z osiąganych rezultatów
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BLOG   

Dzięki unikalnym i wartościowym 
treściom wygeneruj dodatkowy ruch 
na stronę i wpłyń pozytywnie na jej 
pozycjonowanie, a docelowo zwiększ 
swoje zyski.

Zbuduj swój 
wizerunek ekspercki, 
podziel się swoją wiedzą  
i potencjałem. 

Tekst 
do 3 tysięcy 

znaków

Tekst 
od 4 do 5 tysięcy

znaków

Tekst 
od 7 do 9 tysięcy

znaków

BLOG 

EKSPERCKI 

Kompleksowe prowadzenie bloga firmowego 
jako miejsca, gdzie będą pojawiać się informacje 
bieżące, artykuły promujące produkt/usługi oraz  
o tematyce około produktowej, nowości  
i aktualizacje oferty. 

Pisanie 3 artykułów w miesiącu do 5 tysięcy 
znaków. 

Przygotowanie oprawy graficznej.

Opcjonalnie optymalizacja tekstu pod kątem SEO.

• Ustalenie tematyki

• Przygotowanie bloga

• Stworzenie 3 artykułów  
w miesiącu

• Przygotowanie 
odpowiednich grafik  
do artykułów 

• Opcjonalnie optymalizacja 
tekstu pod kątem SEO

• Przygotowanie potrzebnych 
podpięć i przekierowań

• Przygotowanie tematu
• Napisanie tekstu
• Korekta tekstu
• Określenie miejsca implementacji tekstu
• Przedstawienie gotowego materiału

• Przygotowanie tematu
• Napisanie tekstu
• Korekta tekstu
• Określenie miejsca implementacji tekstu
• Przedstawienie gotowego materiału

• Przygotowanie tematu
• Napisanie tekstu
• Korekta tekstu
• Określenie miejsca implementacji tekstu
• Przedstawienie gotowego materiału

Stworzymy dla Ciebie i Twojej Firmy  
PROFESJONALNY EKSPERCKI BLOG  
– pełen ciekawych treści i pięknej oprawy graficznej. 

Dodatkowe artykuły tematyczne:

Kluczem do sukcesu każdej firmy to prawidłowa komunikacja z klientem. 

Dzięki stworzeniu bloga możesz odpowiedzieć na każde nurtujące pytanie Twojego 
klienta zanim jeszcze zdąży je zadać… to ogromna wartość dodana. 

Poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem budujesz swój wizerunek ekspercki 
co przekłada się na wzrost zaufania Twoich obecnych i potencjalnych klientów.

ARTYKUŁY 

TEMATYCZNE



AGENCJA MARKETINGOWA I AM    tel.: (+48) 516 004 957  e-mail: kontakt@agencjaiam.pl  www.agencjaiam.pl

COPYWRITING

PUBLIKACJA

ANALIZA

COPYWRITING

PUBLIKACJA

MARKETING 
SZEPTANY 

Zwiększ zasięgi dotarcia do swojej 
grupy klientów dzięki kreowaniu  
i utrwalaniu świadomości marki 
w społecznościach internetowych.

Wyjdź naprzeciw swoim klientom i buduj 
naturalne pozytywne opinie na temat 
Twojej Firmy, produktu lub usługi.

Stworzenie
opisu firmy/produktu 

Publikacja wpisów  
portale oraz wizytówki

Analiza miejsc w sieci  
dla marketingu 

szeptanego

Teksty pod marketing 
szeptany

Publikacja wpisów 
marketingu szeptanego

ANALIZA Prasa branżowa

• Określenie miejsc wartych reklamowania się w celu 
zwiększenia siły dotarcia do potencjalnych klientów.

• Zebranie i analiza pełnej oferty prasy branżowej i jej 
portali.

• Rozesłanie zapytań i zestawienie otrzymanych ofert 
cenowych reklamy.

ANALIZA 
Portale i wizytówki 

online

• Określenie miejsc wartych reklamowania się w celu 
zwiększenia siły dotarcia do potencjalnych klientów.

• Zebranie i analiza dostępnej oferty portali 
branżowych oraz wizytówek w sieci.

Utworzenie tekstu opisowego,  
objętość do 1000 znaków.

Umieszczenie zaplanowanych wpisów online

Rekomendacje do 40 lokalizacji np. grupy FB,  
fora tematyczne

Utworzenie tekstu na cele marketingu szeptanego, 
objętość do 1 akapitu, opcjonalnie tworzenie avatara.

Umieszczenie zaplanowanych wpisów online

Word of Mouth Marketing (marketing szeptany) 
jest skuteczną i wymierną metodą pozyskiwania 
nowych klientów poprzez budowanie pozytywnych 
opinii i rekomendacji na temat Twojej działalności. 
ZYSKUJESZ NOWYCH, ZAUFANYCH 
KLIENTÓW I BUDUJESZ NOWĄ SIEĆ 
ODBIORCÓW. 

Chcąc dotrzeć do potencjalnej grupy klientów przeanalizujemy dokładnie miejsca,  
gdzie Twoja Firma powinna być widoczna, stworzymy wartościowy opis i zamieścimy  
go we wszystkich wskazanych portalach, forach i grupach.

Zwiększ zasięgi 
dotarcia do swojej 
grupy klientów. 
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LOGO, WIZYTÓWKI, STOPKA E-MAIL, 
PAPIER FIRMOWY, TECZKA FIRMOWA

Opracowanie trafnego logo
oraz charakterystycznego
graficznego lub słowno-graficznego
motywu przewodniego marki
w celu natychmiastowej identyfikacji
prezentowanego obrazu z marką.

Dobrze zaprojektowane Logo wspiera 
sprzedaż Twoich produktów lub usług, 
zachęcając Klientów do Twojej marki.

Zadbaj  
o spójny wizerunek
swojej firmy. 

IDENTYFIKACJA 

WIZUALNA

OPRACOWANIE

LOGO

Zaprojektowanie 
wizytówek

Zaprojektowanie logo

Zaprojektowanie 
stopki e-mail

Zaprojektowanie 
teczki firmowej

• Opracowanie konceptu graficznego

• Przygotowanie 3 wzorów wizytówek  
jedno lub dwustronnych

• Możliwe 2 korekty do wybranego wzoru  
(każda następna płatna 50 zł)

• Przedstawienie konceptu

• Zatwierdzenie materiału

• Przygotowanie plików graficznych

• Przygotowanie konceptu 3 wersji logo  
na podstawie nazwy i wytycznych klienta  
(2 poprawki do wybranego wzoru w cenie).  
Każda następna płatna 50 zł

• Opracowanie graficzne -  
wersja kolor i monochromatyczna

• Opracowanie graficzne i kolorystyczne

• Przygotowanie plików graficznych JPG 300dpi,  
PDF w krzywych

• Opracowanie konceptu graficznego

• Przygotowanie projektu papieru firmowego  
na podstawie kolorystyki i logo

• Przedstawienie konceptu

• Zatwierdzenie materiału

• Przygotowanie plików graficznych

• Opracowanie konceptu graficznego

• Przygotowanie projektu teczki firmowej  
na podstawie kolorystyki i logo

• Przedstawienie konceptu

• Zatwierdzenie materiału

• Przygotowanie plików graficznych

Projekty identyfikacji podlegają wycenie indywidualnej.
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KSIĘGA ZNAKU 
I KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIĘGA ZNAKU

KSIĘGA 

IDENTYFIKACJI 

WIZUALNEJ

Księga znaku to instrukcja obsługi 
logo. Tworzy ją autor projektu, 
aby ułatwić prawidłowe używanie 
logotypu przez pracowników firmy, 
która go zamówiła. 

Dzięki księdze mamy gwarancję, 
że znak będzie prawidłowo 
wykorzystywany przez klienta 
na poszczególnych nośnikach 
i nie pojawią się wpadki w postaci 
np. rozciągania, niepoprawnego 
skalowania lub łączenia 
z „zakazanymi” kolorami.

Zbiór zaleceń, jak poprawnie 
wykorzystywać elementy 
identyfikacji wizualnej marki,  
a więc poszczególnych symboli 
tworzących jej wizerunek. 

Zasady zawarte w księdze  
mają być drogowskazem  
w zachowaniu spójnego obrazu 
firmy. Czyli logo jest tam tylko jedną 
ze składowych.

• Przedstawienie genezy i konstrukcji 

logo

• Jego zasięg pola ochronnego, 

poszczególne warianty (monokolor, 

gradient, płaski kolor itd.)

• Skalowanie (minimalne wartości 

przypisane całemu logo, jak i jego 

elementom)

• Kolorystyka podstawowa 

i uzupełniająca

• Wzory wykorzystania znaku  

na konkretnych nośnikach

• Przykłady złego wykorzystania 

logotypu 

• Przedstawienie logo klienta, typografia, 

kolorystyka

• Wzory materiałów biurowych czy styl 

bilbordów

• Wytyczne dotyczące stopek e-maili

• Prezentacji multimedialnych 

pokazywanych klientom

Jednolita tożsamość marki to podstawa 
każdej szanującej się Firmy.

Stwórz prosty język komunikacji  
z klientem poprzez spójny wizerunek 
Twojej działalności.

Identyfikacja marki to twarz Twojej Firmy 
– zadbaj o jej piękno.

Zadbaj  
o spójny wizerunek
swojej firmy. 

Tożsamość wizerunkowa,  
jej jednolity przekaz buduje  
obraz Twojej Firmy  
w świadomości klientów. 

Gwarancją skutecznego budowania marki jest 
ZACHOWANIE SPÓJNOŚCI WSZYSTKICH 
ELEMENTÓW WIZUALNYCH, dlatego 
stworzymy dla Ciebie reprezentatywne 
wizytówki, profesjonalną stopkę e-mail  
oraz sygnowany Twoim logo papier firmowy.

Projekty podlegają wycenie indywidualnej.
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FOLDERY, OFERTY, 
PREZENTACJE

MATERIAŁY 

PRODUKTOWE

MATERIAŁY 

OFERTOWE

PREZENTACJA 

MULTIMEDIALNA

Folder produktów
— projekt, złożenie 
i 2 poprawki

Opracowanie oferty firmy 
w formie graficznej

Opracowanie prezentacji 
na bazie materiałów 
przekazanych przez klienta

• Przygotowanie folderu  

zawierającego pliki

• Projekt produktu 

• Przygotowane założenia

• Koncepcje

• Dopuszczalne są 2 poprawki

• Wypuszczenie gotowego materiału

• Przygotowanie materiałów spośród 

nadesłanych do tematu opracowania

• Przygotowanie listy danych

• Przygotowanie koncepcji wizualnej

• Wytypowanie kolorystyki na bazie 

księgi znaku lub pomysłu

• Określenie rodzaju infografiki  

(luźna, poważna, informacyjna)

• Przygotowanie infografiki rozszerzonej

• Zapisanie pliku w wyznaczonym 

formacie

• Przygotowanie koncepcji 

przedstawienia tematu

• Segregacja, uporządkowanie i wybór 

materiałów do prezentacji

• Przygotowanie podziału tematów 

z opracowaniem – podział  

na odpowiednie plansze prezentacji

• Opracowanie poszczególnych kart 

prezentacji w zakresie graficznym  

i merytorycznym 

Dobrze przemyślany i właściwie 
zaprojektowany projekt folderu 
reklamowego firmy jest istotnym 
elementem wizerunkowym oraz 
efektownym narzędziem sprzedaży. 

Na życzenie klientów przygotowujemy 
projekty graficzne folderów 
produktowych i opracowania materiałów 
ofertowych czy prezentacji oraz 
drukujemy materiały, których może 
potrzebować Twoja firma. 

Projekty podlegają wycenie indywidualnej.

Poznaj nasza ofertę
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INFOGRAFIKA

INFOGRAFIKA 

PODSTAWOWA

INFOGRAFIKA 

ROZSZERZONA

Przygotowanie jednej ciekawej 
infografiki podstawowej/ 
wykresów / statystyk / zestawień 
liczbowych dotyczących projektu / 
programu / tematu

Przygotowanie jednej ciekawej 
infografiki rozszerzonej/ 
wykresów / statystyk / zestawień 
liczbowych dotyczących projektu 
/ programu / tematu

• Przygotowanie tematu

• Wytypowanie materiału do infografiki 

(1 sztuka)

• Przygotowanie listy danych

• Przygotowanie koncepcji infografiki

• Wytypowanie kolorystyki na bazie 

księgi znaku lub pomysłu

• Określenie rodzaju infografiki  

(luźna, poważna, informacyjna)

• Przygotowanie infografiki

• Zapisanie pliku w wyznaczonym 

formacie

• Przygotowanie tematu

• Wytypowanie materiału do infografiki 

rozszerzonej (1 sztuka)

• Przygotowanie listy danych

• Przygotowanie koncepcji infografiki 

rozszerzonej

• Wytypowanie kolorystyki na bazie 

księgi znaku lub pomysłu

• Określenie rodzaju infografiki  

(luźna, poważna, informacyjna)

• Przygotowanie infografiki rozszerzonej 

• Zapisanie pliku w wyznaczonym 

formacie

Infografiki to idealny sposób, aby 
przedstawić w sposób logiczny  
i uporządkowany dane dotyczące 
schematu, liczb.

Dlaczego infografiki są efektywne?
• Przyciągają uwagę odbiorcy
• Zwiększają rozpoznawalność marki
• Chętnie są udostępniane w social 

mediach
• Ułatwiają przekazywanie danych
• Zwiększają ruch na stronie www

Przyciągnij skutecznie  
uwagę swoich klientów!

CO MOŻEMY 
DLA CIEBIE PRZYGOTOWAĆ 
W FORMIE INFOGRAFIKI?

• Prezentację danych, oferty, cen, wyników

• Wizualizację artykułu

• Oś czasu / Proces / Instrukcja

• Zestawienie / Porównanie

Projekty podlegają wycenie indywidualnej.
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STRONA WWW

Przejrzysta i czytelna strona internetowa 
– dobrze zoptymalizowana, unikalnie 
opisana i przedstawiona – to klucz  
do sukcesu Twojej sprzedaży.

STWORZENIE 

WIZYTÓWKOWEJ 

STRONY WWW

DODATKOWO:

• Responsywną stronę

• Instalację WordPressa

• Unikalną szatę graficzną

• 5 podstron

• Aktualności (blog)

• Galerię zdjęć

• Formularz kontaktowy

• Mapę dojazdu

• Informację o ciasteczkach i RODO

• Integrację z serwisami społecznościowymi

• Dodanie do indexu Google

• Pomoc techniczną (3 miesiące)

• Gwarancję 12 miesięcy

• Pomoc w doborze Hostingu i Domeny

• Konfigurację serwera i domeny

• Bezpłatny certyfikat SSL

Wizytówkowa strona internetowa – daj się 
poznać swoim klientom od najlepszej strony. 
ZADBAJ O SWÓJ WIZERUNEK W SIECI, 
poinformuj klientów o swojej ofercie, przedstaw 
realizacje i portfolio, pokaż gdzie można Cię 
znaleźć i przekieruj klientów na Twoje Social 
Media. 

Zaprezentuj się  
od jak najlepszej 
strony…

Co otrzymasz tworząc z nami 
wizytówkową stronę www?
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Indywidualne 
konsultacje
marketingowe 
dla firm

Prowadzisz w swojej Firmie 
zaawansowane działania?
Chcesz mieć pewność,  
że wybierasz najlepsze 
rozwiązania, właściwie lokując 
swoje budżety? A może nie wiesz 
na co sie zdecydować?  
Jak dobrać narzędzia, 
optymalizować koszty i właściwie 
zainwestować w reklamę? 



AGENCJA MARKETINGOWA I AM    tel.: (+48) 516 004 957  e-mail: kontakt@agencjaiam.pl  www.agencjaiam.pl AGENCJA MARKETINGOWA I AM    tel.: (+48) 516 004 957  e-mail: kontakt@agencjaiam.pl  www.agencjaiam.pl

Twoja firma prowadzi zaawansowane 
działania marketingowe,  
ale potrzebuje wnikliwej analizy 
eksperckiej? 

W trakcie indywidualnych konsultacji  
z ekspertem I.AM, Agnieszką Szklarczyk, 
otrzymasz cenne uwagi, wskazówki oraz 
konkretne rekomendacje. Konsultacje to praca 
na zasadzie dialogu klienta i eksperta, podczas 
którego wspólnie pracujecie nad problemem. 
Ekspert na bieżąco doradza, edukuje i wskazuje 
na możliwe rozwiązania, poświęcając 100% 
uwagi pytaniom, które zadawane są w trakcie 
trwania sesji.

Zamów indywidualną sesję z ekspertem  
z obszaru optymalizacji marketigu i sprzedaży - 
Agnieszką Szklarczyk!

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem 
Skype. Możliwe umówienie spotkań osobistych 
w Krakowie lub Bielsku-Białej. 

Ilość godzin:

KONSULTACJE
START

KONSULTACJE
STANDARD

KONSULTACJE
PREMIUM

1 h

300 zł 250 zł 200 zł

300 zł 1 250 zł  2 000 zł

5 h 10 h

Cena za godzinę  
(60 min):

Cena całkowita:

Agnieszka Szklarczyk
Od ponad 13 lat w swojej codziennej pracy 
skupiam się na liczbach, tych, które dotyczą działań 
marketingowych. Badam, analizuję, automatyzuję  
i optymalizuję aktywności jakie podejmują firmy  
w obszarze marketingu, wsparcia sprzedaży, promocji  
i komunikacji.

Jestem ekspertem w ustalaniu celów marketingowych, 
tworzeniu i wdrażaniu planów marketingowych  
dla zapewnienia określonego poziomu sprzedaży, 
udziału w rynku oraz rentowności produktów lub usług.

W życiu codziennym i zawodowym kieruję się filozofią 
Kaizen, która opiera się m.in. na idei wprowadzania 
stopniowych zmian, skutecznie zwiększających 
efektywność działań i nieustannym doskonaleniu.

Każdego dnia odkrywam tajemnice ukryte w danych,  
KPI, lejkach sprzedażowych i raportach. Na ich podstawie 
WSKAZUJĘ NAJSKUTECZNIEJSZE ROZWIĄZANIA  
i dobieram WŁAŚCIWE NARZĘDZIA MARKETINGOWE, 
które pozwalają firmom osiągnąć postawione cele biznesowe.
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Skontaktuj się
z nami! 

Sprzedaż

 sprzedaz@agencjaiam.pl 

 (+48) 516 004 957

Oferty

 oferty@agencjaiam.pl 

 (+48) 516 004 957

(+48) 516 004 957
kontakt@agencjaiam.pl

AGENCJA MARKETINGOWA I AM

NIP: 552 165 74 32

ww.agencjaiam.pl 


