PAKIET REKLAMOWY
„DLA NOWYCH FIRM”

Zapraszamy do współpracy !

Zaistniej w Internecie
STWORZENIE STRONY INTERNETOWEJ
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• Strona oparta na prostym systemie Wordpress
• Domena i serwer na rok i pełna konfiguracja w cenie
• Strona główna + 1 podstrona produktowa + kontakt

599 zł netto

GOOGLE MAPS i GOOGLE ANALITICS
• Dodanie firmy do Google Maps (wizytówka na mapie)
• Zainstalowanie kodu Google Analitics (do przeglądania
statystyk strony www)

99 zł netto
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STWORZENIE PROFILU FIRMY NA FACEBOOKU
• Założenie profilu, uzupełnienie wszystkich informacji
• Dedykowana grafika
• Krótkie szkolenie z dodawania postów i korzystania z profilu
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149 zł netto

Zdobywaj Klientów
REKLAMA W WYSZUKIWARCE GOOGLE
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• Stworzenie projektu kampanii oraz jej uruchomienie
• 15% prowizji za obsługę kampanii (przez pierwsze 3 mce)
• Rozliczanie tylko za wejście na Twoją stronę

Od 500 zł netto /mc

POZYCJONOWANIE NATURALNE
• Pojawiaj się w TOP10 na słowa z Twojej branży
• Stała miesięczna opłata, obecność na pierwszej stronie
wyszukiwarki na 20-40 słów

Od 650 zł netto /mc
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REKLAMA FIRMY NA FACEBOOKU
• Stworzenie projektu kampanii oraz jej uruchomienie
• Dedykowana grafika i tekst reklamowy
• 25% prowizji za obsługę kampanii
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Od 500 zł netto /mc

Komunikuj się z Klientami
MARKETING SZEPTANY W INTERNECIE
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• Dbanie o pozytywny wizerunek Twojej firmy w Internecie
• Dodawanie opinii Google, Facebook, na forach
• Monitorowanie sieci pod kątem nazwy Twojej firmy

Od 150 zł netto /mc

PROWADZENIE PROFILU NA FACEBOOKU
• Zdobywaj nowych Fanów i aktywizuj zainteresowane osoby
• Piszemy za Ciebie 2-5 postów tygodniowo, odpowiadamy na
pytania Internautów, rozwijamy Twój biznes na Facebooku

Od 550 zł netto /mc
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MAILING REKLAMOWY
• Stworzenie projektu mailingu i jego wysyłka
• Szczegółowy raport z akcji mailingowej
• Musisz posiadać własną bazę!
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4gr / mail

POZOSTAŁE USŁUGI
Zapraszamy do kontaktu !

690 650 627
biuro@go-partner.pl
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Reklama w serwisie YouTube
Reklama w poczcie GMAIL
Reklama „remarketignowa”
Reklamy graficzne kontekstowe
Tworzenie banerów graficznych
Prowadzenie konta na Twitterze
Pozyskiwanie środków Google Grants (dla OPP)
Prowadzenie kampanii zagranicznych
SEO Copywriting
Projekty informatyczne (CRMy, Skrypty)
Kompleksowe doradztwo w zakresie marketingu
Outsourcing działań marketingowych w firmie

Jesteśmy Oficjalnym Partnerem Google. Do 30 października 2017
roku obsłużyliśmy kampanie o wartości ponad 6 mln zł.
Zrealizowaliśmy ponad 4,5 mln wejść na strony naszych Klientów.
Posiadamy ponad 9 lat doświadczenia w branży reklamy w
Internecie. Dobierzemy najlepszą dla Ciebie ścieżkę reklamową.

