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WIESZ CZYM JEST FACEBOOK? 

Dzisiaj prawie każda firma ma swój profil w mediach 
społecznościowych to jedno z podstawowych narzędzi 
wykorzystywanych w celu prowadzenia działań 
reklamowych w internecie. 

O ile założenie i prowadzenie fanpage’a jest już 
normą, to jednak sama obecność nie wystarczy, aby 
zainteresować internautów. Ich zaangażowanie wymaga 
twojego zaangażowania!
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JAK TO ZROBIĆ?
Prowadzenie fanpage’a to nie tylko dodawanie postów, 
ale przede wszystkim wywoływanie interakcji oraz 
budowanie lojalności wobec marki. Pomożemy Ci 
uformować rozpoznawalny styl oparty na indywidualnej 
strategii marketingowej. 

Zadbamy o kreatywne treści i zawsze dopasowujemy 
przekaz do Twojej grupy odbiorców poprzez tworzenie 
skutecznych, angażujących kreacji graficznych, zdjęć 
oraz materiałów wideo. 
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STRATEGIA01.
Naszą współpracę rozpoczynamy od dokładnego 

zapoznania się z Twoją ofertą.  
Przyjrzymy się kim są dotychczasowi klienci oraz 

jak zainteresować nowe osoby tym, co masz im do 
zaoferowania. Założymy cele jakie wspólnie planujemy 
osiągnąć i dobierzemy najbardziej skuteczną strategię, 

aby przystąpić do działania.
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CONTENT02.
W naszym studio realizujemy materiały video, 

animacje, sesje fotograficzne. 
Możemy przygotować dla Ciebie profesjonalne materiały 

multimedialne, ponieważ posiadamy specjalistyczne 
studio fotograficzne z odpowiednim oświetleniem

i sprzętem.
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OBSŁUGA KLIENTA03.
Słuchamy tego, co mówią Twoi fani, odpowiadamy na 

pytania i moderujemy dyskusje. 
Pamiętamy, że dobra komunikacja i interakcja z 

klientami to klucz do zbudowania zaufania.
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KAMPANIE REKLAMOWE04.
O nic nie musisz się martwić, tworzymy i zarządzamy 

kampaniami reklamowymi na Facebooku.
Zadbamy o to, aby informować o ważnych wydarzeniach 

i akcjach promocyjnych.
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DLACZEGO WARTO BYĆ AKTYWNYM NA FACEBOOKU? 
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86 osób

86 osób na 100 przyznaje, że posiada swój profil 
społecznościowy na Facebooku, z samego Facebooka 

w Polsce korzysta obecnie ponad 20 milionów 
użytkowników internetu w Polsce, są wśród nich także 

Twoi klienci.

ŁATWE DOTARCIE 
DO POTENCJALNYCH KLIENTÓW
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Dzięki nieograniczonym możliwościom publikacji 
materiałów oraz różnorodności form od statycznych 

postów, poprzez video, relacje czy transmisje na 
żywo mamy możliwość dotarcia do szerokiego grona 

odbiorców.

BUDOWANIE
 ŚWIADOMOŚCI MARKI
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Tylko media społecznościowe dają możliwość 
natychmiastowej reakcji na zapytania i potrzeby naszych 

potencjalnych klientów.

INTERAKCJA Z UŻYTKOWNIKAMI 
W CZASIE RZECZYWISTYM
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 W mediach społecznościowych mamy możliwość 
uzyskania natychmiastowej informacji zwrotnej od 

naszej społeczności, poprzez odpowiedni obór narzędzi 
jesteśmy w stanie angażować i budować zaufanie do 

naszej marki.

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANEJ  
SPOŁECZNOŚCI WOKÓŁ MARKI
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Dzięki możliwościom reklamowym oferowanym przez 
serwisy społecznościowe możemy bardzo precyzyjnie 

określać do kogo mają docierać treści i kierować 
komunikaty do ściśle określonej grupy odbiorców.

MOŻLIWOŚĆ PRECYZYJNEGO  
DOTARCIA DO GRUPY DOCELOWEJ
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Zaangażowanie użytkowników w mediach 
społecznościowych przekłada się w późniejszym okresie 
na wzrost ruchu na stronie www, internauci poszukując 
w sieci informacji na temat naszej marki w naturalny 

sposób trafią na stronę internetową.

WZROST RUCHU 
NA STRONIE INTERNETOWEJ
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ROZWIJANIE SPRZEDAŻY

Budowanie zaangażowania, pozyskiwanie ambasadorów 
marki, szeroka komunikacja przekłada się na wzrost 

zainteresowania użytkowników produktami lub usługami, 
a w efekcie na wzrost sprzedaży.



Gdańsk, ul, Wyspiańskiego 28/2
Telefon: 794 136 133

E-mail: hello@TuszTusz.com

UMÓW SIĘ Z NAMI NA SPOTKANIE.


