Poznaj możliwości rozwoju swojej firmy
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Kim jesteśmy?
Traffic Trends to jedyna w Polsce agencja marketingu internetowego koncentrująca się w pełni na generowaniu sprzedaży internetowej dla swoich Klientów. Od
początku istnienia, jednym z rozwijanych źródeł sprzedaży są media społecznościowe. Dzięki naszej specjalizacji, przygotowana i wdrożona strategia działania
i komunikacji dla Twojej firmy, będzie nie tylko budować rozpoznawalność i wizerunek marki, ale jej celem będzie regularne generowanie wzrostu sprzedaży.

Co robimy?
Kompleksowo wpływamy na wzrost sprzedaży internetowej naszych Klientów.
W ramach obsługi mediów społecznościowych, które są jedną z realizowanych
przez nas usług, celnie docieramy z angażującymi i sprzedażowymi treściami do
Twojej grupy docelowej. Dzięki doskonałej znajomości systemów reklamowych
w Social Media wspieramy nasz przekaz zapewniając regularny wzrost.

Jak działamy?
Dla każdego naszego Klienta budujemy indywidualną strategię rozwoju w mediach społecznościowych, która nie ogranicza się jedynie do wybrania najbardziej odpowiedniego medium. W ramach współpracy zapewniamy Twojej firmie
profesjonalne wsparcie w zakresie:

STRATEGII

KOMUNIKACJI

MODERACJI

KREACJI

REKLAMY

określającej
grupę docelową
oraz zamierzony
efekt działań

wpływającej na budowany regularnie
przekaz, który angażuje grupę docelową
i zwiększa w niej
sprzedaż

zapewniamy pełną
obsługę kanałów
społecznościowych,
łącznie z błyskawicznymi odpowiedziami
na komentarze i
wiadomości

wspieramy naszych
Klientów w procesie
przygotowywania estetycznych, przyciągających wzrok grafik
wykorzystywanych
w Social Media

efektywność
naszych działań
zwiększamy za
pomocą doskonale
znanych nam narzędzi reklamowych

Przykładowe firmy rozwijające z nami swoje profile społecznościowe:
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Chcesz budować swoją
sprzedaż dzięki obecności na

FACEBOOKU?

Wybierz jeden z poniższych pakietów!
PAKIETY

MIKRO

MINIMUM

OPTIMUM

MAXIMUM

12

20

40

50

Minimalny budżet reklamowy

400

400

600

800

Dodatkowy budżet remarketingowy (DPA)

300

300

300

300

Koszt prowadzenia profilu (bez budżetu)

600

750

1200

1800

Liczba postów miesięcznie
Posty weekendowe

Obecność i profesjonalna, regularna komunikacja na Facebooku, to konieczność! Wielu Twoich przyszłych Klientów za pomocą Facebooka weryfikuje wiarygodność Twojej firmy, a także wykorzystuje go do bieżącej komunikacji.
Jeśli myślisz poważnie o swoim biznesie, nie może Twojej
firmy tam zabraknąć! Kluczem do sukcesu na Facebooku
jest regularny i atrakcyjny przekaz, który pozwoli zbudować wokół Twojej marki zaangażowaną mikrospołeczność. Nie ograniczaj się do informowania o nowościach
i promocjach. Facebook wymaga czegoś więcej!

Co możemy dla Ciebie zrobić?
W skrócie, zapewnimy atrakcyjny wizualnie przekaz, regularność komunikacji, angażujący konkurs dla fanów,
błyskawiczną moderację, a także wsparcie działań budżetem reklamowym. Wszystkie działania zostaną zindywidualizowane dla Twojej firmy i dopasowane do Twojej
grupy docelowej. Nasze doświadczenie i specjalizacja w
obsłudze sektora e-commerce, pozwoli nam regularnie
zwiększać nie tylko zainteresowanie Twoją marką na Facebooku, ale również zwiększać przychody generowane
z tego źródła ruchu.
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Chcesz zwiększyć sprzedaż
i zaangażowanie swoich fanów na

INSTAGRAMIE?

Wybierz jeden z poniższych pakietów!
PAKIETY

MIKRO

MINIMUM

OPTIMUM

MAXIMUM

12

20

40

50

10

20

40

50

1

2

3

4

Minimalny budżet reklamowy

150

150

250

350

Koszt prowadzenia profilu (bez budżetu)

450

600

800

1200

Liczba postów miesięcznie
Posty weekendowe
Liczba dodatkowych aktywności
Liczba rozdawek

Instagram już dawno stał się „nowym Facebookiem”, czyli drugą siecią społecznościową, która przyciąga do siebie tysiące użytkowników. Co więcej, przechodzi pod kątem marketingowym bardzo podobną drogę. Zakończył się już etap
samej komunikacji, bez możliwości celnego dotarcia do swojej grupy docelowej i bez wsparcia systemem reklamowym. Coraz więcej polskich sklepów internetowych każdego dnia odczuwa rosnące korzyści wynikające z obecności
na Instagramie. Jeśli nie chcesz zostać krok za konkurencją, musisz jak najszybciej zainteresować się tym portalem!

Co możemy dla Ciebie zrobić?
Siłą Instagrama są zdjęcia oraz przekaz wizualny. Z przyjemnością
zadbamy o odpowiednie „opakowanie” tego przekazu i komunikację, która zagwarantuje dotarcie do wybranej grupy docelowej.
Na bazie naszych doświadczeń zbudujemy strategię komunikacji
składającą się z:
• regularnych postów na tablicy Instagramowej
• dodatkowych aktywności takich jak publikacja InstaStories,
czy działań na innych profilach lub wybranych hashtagach
• aktywizujących rozdawek (voucherów lub produktów)
Na dodatek dzięki wsparciu systemem reklamowym zbudujemy
profesjonalny i „bliższy Klientom” profil, który będzie dla Twojej firmy pracował przez wiele lat!
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Chcesz skutecznie dotrzeć
do klientów B2B za pomocą

LINKEDINA?

Wybierz jeden z poniższych pakietów!
PAKIETY

MIKRO

MINIMUM

OPTIMUM

MAXIMUM

4

8

12

20

Minimalny budżet reklamowy

200

200

400

400

Koszt prowadzenia profilu (bez budżetu)

400

550

700

900

Liczba postów miesięcznie
Posty weekendowe

Sprzedaż profesjonalnych produktów i usług wykorzystywanych przez Twoich Klientów w pracy, to nie jest
najłatwiejszy temat do promocji na Facebooku lub Instagramie. Na szczęście z coraz większą mocą na polskim
rynku mediów społecznościowych funkcjonuje LinkedIn,
którego baza użytkowników stale rośnie. Ten profesjonalny, zawodowy portal, umożliwia wiele funkcji idealnych dla firm, które swoją sprzedaż rozwijają właśnie w
sektorze B2B.

Co możemy dla Ciebie zrobić?
Chcesz ze swoją komunikacją dotrzeć do osób na konkretnych stanowiskach? Pracujących w wybranych firmach? Z odpowiednimi kompetencjami? Nic prostszego!
LinkedIn umożliwia zarówno budowanie regularnej komunikacji, jak i jej promocję gwarantującą celne dotarcie
dokładnie do osób reprezentujących profil Twojego idealnego Klienta.
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