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SOCIAL MEDIA

Social media to inaczej media społecznościowe. Ich głównym

założeniem jest funkcjonowanie w taki sposób, by umożliwiać

wszystkim uczestnikom dialog oraz interakcję. Zaliczają się do nich nie

tylko popularne portale społecznościowe, ale również blogi, fora

dyskusyjne, platformy do udostępniania zdjęć czy strony, na których

można umieścić opinie nt. produktów bądź usług. Social media to

narzędzie o olbrzymim zasięgu oddziaływania dla każdej firmy, która

może się za ich pośrednictwem promować w sieci zarówno docierając

do coraz to nowszych klientów, jak i spajać ze sobą tych

dotychczasowych i budować ich lojalność.

Czym są Social Media ?
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Media społecznościowe mają ogromną siłę przekazu. Możemy na

nich prezentować produkty, usługi. Nasi aktualni i potencjalni

nabywcy spędzają tam bardzo dużo czasu, dlatego nie możemy

zlekceważyć promocji naszej firmy na serwisach społecznościowych.

Codziennie mamy okazję być bardzo blisko naszych aktualnych i

potencjalnych nabywców, budując trwałą więź naszej marki z

otoczeniem i tym samym kreować pozytywny wizerunek firmy. W

tym celu wykorzystuje się coraz to bardziej oryginalne pomysły, aby

jeszcze mocniej wywierać wpływ na konsumentów. Mogą być to gry,

różnego rodzaju aplikacje, sondy, quizy, konkursy z nagrodami. Przy

tworzeniu projektów na portalach społecznościowych istotną rolę

odgrywa wyszukana koncepcja. Jeśli mamy już pomysł, to trzeba to

bardzo mądrze z pełną starannością i dbałością wykonać.

Jaki jest nasz cel ?

NASZAOFERTA
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Posiadanie fanpage’a na największym na świecie portalu social media to konieczność
dla każdej firmy, która pragnie zaistnieć w sieci. Zarządzanie taką stroną nie jest jednak
łatwym zadaniem, gdyż trzeba ściśle respektować podstawowe zasady, jakie
obowiązują w świecie mediów społecznościowych. Naczelną regułą - jak już
wspomniano wiele razy wcześniej - jest utrzymywanie żywych interakcji z
użytkownikami. Traktowanie fanpage’a jak słup ogłoszeniowy to samobójstwo dla marki.
Prowadzący fejsbukowy profil musi więc na bieżąco reagować na opinie i komentarze
ludzi, a także pobudzać ich do dyskusji.

Jak prowadzić fanpage na Facebooku?

Marketing społecznościowy obejmuje także kwestię blogów. Blog firmowy
to we współczesnych czasach standard. Niekoniecznie musi on posiadać tradycyjną
formę tekstu przetykanego zdjęciami.

Blog powinien stać się kanałem przekazywania dłuższych i bardziej szczegółowych
informacji, które nie mieszczą się w standardowo krótkich formach, dominujących na
Facebooku, Twitterze i Google Plus. Można więc traktować blogging jako uzupełnianie
przekazów - np. pełne wersje reklam, rozszerzone opisy produktów i tym podobne.

Social media - blogging

Przy wybieraniu platformy społecznościowej do określonej kampanii reklamowej trzeba
sobie przede wszystkim zadać pytanie, na której z nich jest największa szansa na
dotarcie do jak największej liczby potencjalnych klientów. Kluczowy jest także przekrój
użytkowników danego serwisu, który powinien pokrywać się w dużej mierze z
zaplanowanym targetem działań. Wiele pomóc może wgląd w badania na temat
przekroju demograficznego użytkowników social media w Polsce.

Social media - wybór serwisu do kampanii

SOCIALMEDIA -
TROCHĘ TEORII
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1. Artykuł tematyczny do 1000 znaków 150 zł netto

2. Artykuł tematyczny do 3000 znaków 250 zł netto

3. Artykuł tematyczny do 5000 znaków 350 zł netto

Artykuły

31. 100 zł netto

+ 2 artykuły do 1000 znaków 300 zł netto

2. 100 zł netto

+ 1 artykuł do 1000 znaków + 1 artykuł do 5000 znaków 600 zł netto

3. 100 zł netto

+ 1 artykuł do 3000 znaków + 1 artykuł do 5000 znaków 700 zł netto

Prowadzenie Bloga

2
12 wpisów na FB 300 zł netto

4 wpisy na Instagramie 240 zł netto

Grafika do wpisów 300 zł netto

Wyszukiwanie ciekawostek branżowych 150 zł netto

Łącznie 990 zł netto

+ Artykuł tematyczny do 1000 znaków (publikacja na blogu) 150 zł netto

8 wpisów na FB 200 zł netto

4 wpisy na Instagramie 240 zł netto

Grafika do wpisów 200 zł netto

Wyszukiwanie ciekawostek branżowych 150 zł netto

Łącznie 790 zł netto

+ Artykuł tematyczny do 1000 znaków (publikacja na blogu) 150 zł netto

4 wpisy na FB 100 zł netto

2 wpisy na Instagramie 100 zł netto

Grafika do wpisów 100 zł netto

Wyszukiwanie ciekawostek branżowych 50 zł netto

Łącznie 350 zł netto

+ Artykuł tematyczny do 1000 znaków (publikacja na blogu) 150 zł netto

Social Media - Facebook, Instagram
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JESTEŚ ZAINTERESOWANY ?
ODEZWIJ SIĘ !

mediasolutionsgroup.pl

+48 696 336 378

biuro@mediasolutionsgroup.pl
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