




Niska rozpoznawalność 

Brak zaufania do marki

Nieznajomość buyer Persony 

Mała ilość leadów i niska konwersja

Konkurencja przoduje w Social Mediach



Zbudujesz wiarygodność marki 

Dotrzesz do ściśle określonej grupy docelowej 

Zaangażujesz swoich obserwujących 

Będziesz w stałym kontakcie ze swoimi odbiorcami 

Przeprowadzisz skuteczną kampanie reklamową 



Zależy Ci na pozyskaniu nowych pracowników? Chcesz
wyróżnić się na tle konkurencji? 

Za pomocą employer brandingu wykreujemy wizerunek
Twojej marki i pomożemy Ci zdobyć pracowników
utożsamiających się z jej wartościami.

Chcesz, żeby Twoja marka była lepiej postrzegana
przez odbiorców w internecie? 

Jeśli masz liczną konkurencję, wizerunek marki
będzie czynnikiem, który zapewni Ci znaczącą
przewagę wśród przeciwników!

Zależy Ci na zwiększeniu sprzedaży i dotarciu do nowych
klientów? 

Za pomocą naszych skutecznych kampanii reklamowych 
- Facebook Ads, Google Ads oraz działaniom na podstawie
zaprojektowanego przez nas lejka marketingowego, jeszcze
więcej odwiedzających Twój biznes online dokona zakupu!

Nie martw się o generowanie leadów, my wszystkim
się zajmiemy! 

Nasze działania sprawią, że Twój lejek
marketingowy zapełni się wartościowymi leadami!
Pomoże nam w tym skuteczna strategia
marketingowa i nasz certyfikowany specjalista.



rozszerz swoją grupę odbiorców za pomocą marketingu szeptanego

sprzedawaj za pomocą kampanii produktowej na Facebook'u

pokaż wizerunek swojej marki na Instagramie

wprowadź swoją markę na szersze horyzonty dzięki LinkedInowi

zadbaj o swoją autentyczność na TikToku

pozwól innym na ocenę Twojej marki dzięki wizytówce Google



72% Polaków aktywnie korzysta z Social Mediów

Naszego społeczeństwa korzysta z Facebook'a 
i jest najpopularniejszym kanałem SM88%



Na dobry początek Brief, w którym
najistotniejszą rolę masz Ty. Zbieramy
tutaj jak najwięcej informacji na temat

Twojej działalności, jak również
potrzeb czy oczekiwań.

Nasze działania zaczniemy od stworzenia
dla Ciebie Strategii komunikacji, która
pomoże nam w tworzeniu dla Ciebie

spójnego contentu. 

Stworzymy dla Ciebie Key visual, który
jest graficznym odzwierciedleniem

wartości Twojej marki. Dobry
wizerunek marki zapewni Ci przewagę

wśród konkurencji!
 

W ostatnim etapie wejdziemy na
wyżyny naszej kreatywności, aby

stworzyć ciekawy i angażujący
content na Twoje Social Media! 

 

Podczas współpracy z naszą agencją Social Media Manager przeprowadzi Cię przez cały proces. 
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Stworzenie strategii komunikacji i key visuala

Budowanie społeczności i pozytywnego wizerunku

Kampanie Facebook Ads

Liczba postów w tygodniu

Liczba relacji w tygodniu

Marketing szeptany

Interakcja z grupami tematycznymi 

Influencer marketing

Strategiczne akcje promocyjne

Dedykowany opiekun klienta 

Prowadzenie Profilu na Linkedin od 500 zł  

Dla każdego Klienta ofertę dobieramy indywidualnie, aby
efektywnie spełnić postawiony cel. Tutaj prezentujemy
Państwu przykładowe pakiety naszych usług. 
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Procesowość - podejście procesowe pozwala nam na zwiększenie efektywności naszych działań 
i minimalizacji prawdopodobieństwa błędu. Stosowanie tej metody działania, nie oznacza, 
że zamykamy się na wszelkie inne rozwiązania. Dobierzemy odpowiednie narzędzia 
do Twoich potrzeb!

Komunikacja - zastosowanie komunikacji dwustronnej pozwala nam na zachowanie
partnerskich relacja z klientem. Nasze działania są transparentne, dlatego jesteś  
o wszystkim informowany na bieżąco. Pamiętaj, że działa to w dwie strony! 

Refleks i szybkość reagowania - w tej branży niezwykle istotna jest kontrola i szybka reakcja.
Współpraca z naszą agencją zapewni stałą analizę Twoich Social Mediów, dzięki czemu 
nie dopuścimy do powstania zbędnych błędów czy przepalenia budżetu. 













Zaletą agencji 360 jest wielopoziomowość działania. 
Social Media są tylko jednym z narzędzi, które stosujemy 
do tworzenia dla Ciebie skutecznego marketingu. 

Sprawdź pozostałe obszary naszego działania!

Strony www,
Landing page,
Pozycjonowanie
Sklepy internetowe,
Marketing tradycyjny,
Kampanie Google Ads,
Kampanie Facebook Ads.



numer telefonu

email

strona internetowa
www.brandnewbrand.pl

biuro@brandnewbrand.pl

+ 48 600 137 349 - Szymon Kozioł

Zapraszamy do rozmowy!


