
Kompleksowe us³ugi 
marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy



Do³¹cz do grona zadowolonych klientów.

e-mail: info@marketingfanpage.pl

tel: 504 905 968

Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie 
us³ug marketingowych.

- tworzymy spo³ecznoœci klientów, zwiêkszaj¹c sprzeda¿ produktów oraz zysk Twojej firmy

- projektujemy kampanie reklamowe i zwiêkszamy ich skutecznoœæ stosuj¹c komunikacjê perswazyjn¹

- budujemy markê, pozytywny wizerunek, a tak¿e relacje i zaufanie klientów do Twojej firmy

- gwarantujemy wsparcie marketingowe, materia³y reklamowe oraz szkolenie personelu

Przeczytaj przyk³adowe rekomendacje

Serdecznie polecam Micha³a Ruska reprezentuj¹cego firmê Marketing Fanpage jako 
doœwiadczonego i kompetentnego eksperta ds marketingu. Micha³ Rusek kompleksowo 
podszed³ do dzia³añ marketingowych zwi¹zanych z otworzeniem nowego punktu 
gastronomicznego.
Piotr Sabadasz-¯ywczak, W³aœciciel Kawiarni-Lodziarni "Florencja".

Wspó³pracujemy z Micha³em Ruskiem od pocz¹tku 2013 roku w zakresie prowadzenia 
konta fanpage Expo Sweet – najwiêkszych w Polsce targów bran¿y cukierniczej i 
lodziarskiej. Podczas tego okresu liczba fanów rozbudowana za pomoc¹ strategii 
wirusowej wielokrotnie zwiêkszy³a siê, gromadz¹c zarówno profesjonalistów jak i 
hobbystów zainteresowanych bran¿¹.
Piotr Krasoñ – Cz³onek Zarz¹du Expo Sweet EZIG

Nasza redakcja wspó³pracuje z Micha³em Ruskiem na kilku p³aszczyznach od 2012 r. 
Cenimy sobie jego wk³ad w zawartoœæ merytoryczn¹ czasopisma i portalu „Mistrz Bran¿y”, 
co pozwala nam istotnie odró¿niæ siê od wydawnictw bran¿owych dzia³aj¹cych na rynku. 
Nasi czytelnicy ceni¹ go nie tylko za inspiruj¹ce artyku³y, ale te¿ za pomoc w tworzeniu 
w³asnych dzia³añ marketingowych.
Anna Kania – redaktor naczelna „Mistrz Bran¿y”.

Pañstwa satysfakcja i zadowolenie jest dla nas najwa¿niejsze, 
dlatego dok³adamy wszelkich starañ, aby nie tylko spe³niæ, ale 
tak¿e przewy¿szyæ oczekiwania. To dlatego, w ramach 
d³ugofalowej wspó³pracy wykonujemy du¿o wiêcej pracy, ni¿ jest to 
uzgadniane i zawierane w umowie - zawsze kreujemy wartoœæ 
dodan¹. Najlepszym dowodem jest fakt, ¿e okolo 90% naszych 
klientow pochodzi z rekomendacji.

Micha³ Rusek – W³aœciciel agencji Marketing Fanpage, portalu 
Marketing Dla Ciebie, ekspert ds. marketingu i reklamy, publicysta, 
copywriter i szkoleniowiec.

www.MarketingFanpage.pl
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Stabilne i konsekwentne dzia³ania marketingowe oparte o social media, to powinnoœæ ka¿dej 
firmy, bez wzglêdu na bran¿ê, w której funkcjonuje. 

Aby czerpaæ z niej mo¿liwie najwiêcej korzyœci, warto zastosowaæ przemyœlan¹ strategiê d³ugofalow¹, 
tworz¹c tym samym pozytywny obraz firmy i jej produktów. 

Je¿eli pragniesz umocniæ pozycjê swojej firmy na rynku, skorzystaj z us³ug 
profesjonalistów, poniewa¿ gwarantujemy:
- polepszenie relacji z obecnymi klientami oraz pozyskanie nowych odbiorców
- wykreowanie pozytywnego wizerunku i rozpoznawalnoœci marki
- zbudowanie w³asnej spo³ecznoœci sta³ych konsumentów
- zrealizowanie indywidualnych celów Twojej firmy

Liczba u¿ytkowników Facebooka w Polsce wynosi ju¿ 12,16 mln. osób, a na ca³ym œwiecie  
oko³o miliarda ludzi. 
Dane z marca 2014 r.
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Komunikacja z klientem jest jednym z najwa¿niejszych elementów sprzeda¿y. 

Podstawowe korzyœci:

Przy jej prawid³owym przebiegu masz niemal¿e gwarancjê, ¿e klient wróci do Ciebie jeszcze 
wiele razy, a nawet opowie o Twoim produkcie swoim znajomym. 

- zwiêkszenie sprzeda¿y, wzrost obrotów firmy
- poszerzenie grupy odbiorców
- dotarcie do nowych klientów poprzez marketing wirusowy
- zwiêkszenie zaufania do firmy oraz produktów poprzez marketing rekomendacyjny
- zbudowanie relacji z klientem dziêki mo¿liwoœci zaistnienia, prowadzenia duskusji
- zwiêkszenie œwiadomoœci marki
- zwiêkszenie œwiadomoœci produktów
- wzrost zaanga¿owania klientów w zakup
- mo¿liwoœæ badania rynku oraz opinii odbiorców nt. produktów
- personalizacja pracowników i zwiêkszenie motywacji do pracy

"Pomaganie miliardowi ludzi w utrzymywaniu kontaktu ze sob¹ to uczucie niewiarygodne 
i ucz¹ce pokory; to coœ, z czego jestem najbardziej dumny", 
Mark Zuckerberg, twórca portalu Facebook.

tel: 504 905 968

Atrakcyjne pakiety dopasowane do Twoich potrzeb
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Szkolenia dla Ciebie i Twoich pracowników

Przygotowaliœmy dla Ciebie kompleksowe szkolenia stacjonarne oraz szkolenie online  
prowadzone za pomoc¹ platformy e-learningowej.

 Profesjonalne prowadzenie konta fanpage na portalu Facebook

Jesteœmy elastyczni wzglêdem potrzeb:

Zakres szkolenia:

 Szkolenie z zakresu marketingu

Szkolenie Obs³ugi Klienta - profesjonalna obs³uga klienta dla bran¿y FMCG

Szkolenie 1:

Pe³ny zakres szkolenia oraz wiêcej informacji na jego temat na stronie 
www.marketingfanpage.pl/szkolenia/szkolenie-facebook/

Szkolenie 2:

Skontaktuj siê z nami i zapytaj o mo¿liwoœæ poprowadzenia szkolenia, a z przyjemnoœci¹ 
zjawimy siê w Twojej sali konferencyjnej i zachwycimy uczestników wiedz¹ oraz ¿ywio³owym 
sposobem jej przekazania.

Szkolenie 3: 

Pe³ny zakres szkolenia oraz wiêcej informacji na jego temat na stronie 
www.marketingfanpage.pl/szkolenia/szkolenie-obslugi-klienta/

Szkolenie indywidualne lub grupowe, na ¿ywo lub online obejmuje kompleksow¹ wiedzê, dziêki której 
prowadzenie konta fanpage staje siê zrozumia³e, proste i dostêpne dla ka¿dego. Nasi prelegenci to 
najwy¿szej klasy specjaliœci – praktycy, którzy posiadaj¹ bogate doœwiadczenie w zakresie marketingu 
i prowadzenia kont fanpage, gwarantuj¹c tym samym przedstawienie skutecznych metod rozwoju 
Twojej strony fanpage. 

- zakres i tematyka dopasowana do aktualnego stanu wiedzy uczestnika
- do wyboru szkolenie na ¿ywo lub za pomoc¹ platformy e-learningowej
- ka¿dy uczestnik otrzyma dodatkowe konsultacje telefoniczne
- mo¿e odbyæ siê w ci¹gu jednego dnia lub zostaæ podzielone na kilka dni szkoleniowych
- przekazywana wiedza zawiera wszystkie elementy, po zastosowaniu których gwarantujemy 
efektywny rozwój konta fanpage

- opracowanie strategii d³ugoterminowej
- efektywne prowadzenie konta fanpage
- skuteczna komunikacja z fanami
- metody dotarcia do klientów

Oferujemy tematyczne szkolenia z zakresu marketingu prowadzone na zamówienie i dopasowane 
do indywidualnych potrzeb. Prowadzimy prezentacje na konferencjach, wydarzeniach bran¿owych, 
targach, a tak¿e indywidualne szkolenia i konsultacje dla firm. 

Kompleksowe szkolenie jednego dnia, podczas którego uczestnicy przejd¹ intensywny kurs 
teoretyczny i praktyczny z zakresu obs³ugi klienta i zwiêkszenia sprzeda¿y. Umiejêtnoœci praktyczne 
nabyte podczas szkolenia pozwol¹ personelowi obs³ugiwaæ klientów w taki sposób, by wracali do 
sklepu wielokrotnie. Szkolenie jest równie¿ odpowiedzi¹ na potrzebê wzrostu umiejêtnoœci obs³ugi 
klientów problematycznych, k³opotliwych, a tak¿e reagowania na zastrze¿enia.

6



www.MarketingFanpage.ple-mail: info@marketingfanpage.pl

tel: 504 905 968

Jeœli nie ma Ciê w Internecie, nie istniejesz, dlatego ka¿da firma powinna posiadaæ w³asn¹ 
stronê internetow¹, blog czy sklep za pomoc¹ którego mo¿e swobodnie komunikowaæ siê 
z odbiorcami.

Co nas wyró¿nia

Us³uga obejmuje wszystkie elementy zwi¹zane z opracowaniem merytorycznym, graficznym 
oraz wdro¿eniem strony:

Analizujemy przejrzystoœæ Twojego biznesu i oferty z punktu widzenia klienta. Tworzymy zwiêz³y oraz 
czytelny komunikat reklamowy, a nastêpnie konsultujemy nasze pomys³y razem z Tob¹. Gwarantujemy 
opracowanie przejrzystej i czytelnej strony, zrozumia³ej dla ka¿dego Twojego klienta. Zapewniamy 
pe³n¹ satysfakcje ze wspó³pracy.

- opracowanie dedykowanej merytoryki oraz schematu sprzeda¿owego
- opracowanie grafiki, korekta graficzna zdjêæ nades³anych, wykorzystanie w³asnej bazy
- profesjonalny copywriting z uwzglêdnieniem elementów perswazyjnych 
- instalacja dowolnych aplikacji jak wtyczki spo³ecznoœciowe, statystyki strony, newsletter i inne.

Projektowanie stron internetowych

Budowa strony naszego obiektu „Oœrodek Bolko” oraz umieszczenie jej na serwerach przebieg³a 
bez zastrze¿eñ. Aby móc podj¹æ decyzjê wyznaliœmy zasadê, ¿e nie filozofi¹ jest zbudowaæ dobr¹ 
stronê www pod wzglêdem technicznym, filozofi¹ jest zbudowaæ stronê, która bêdzie dobra pod 
wzglêdem merytorycznym i technicznym. Kieruj¹c siê t¹ zasad¹ wybraliœmy Pana Micha³a Ruska, 
którego wiedza marketingowa pomog³a w stworzeniu strony o ciekawej treœci i grafice. Polecam 
dla osób, którzy oczekuj¹ czegoœ wiêcej ni¿ ramowej strony www.

Kacper Dyl¹g, Oœrodek BOLKO, www.osrodekbolko.pl
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Komfort i wysoka jakoœæ:

Pe³na kontrola realizacji:

- wybór grafiki z tysiêcy istniej¹cych opracowanych wzorów
- gwarancja dopasowania idealnej grafiki do potrzeb firmy i charakterystyki bran¿y
- rozpoczêcie z wizj¹ koñca - mo¿liwoœæ dok³adnej analizy strony demo i jej animacji przed z³o¿eniem 
zlecenia 
- responsywnoœæ - wyœwietlanie strony na wszystkich urz¹dzeniach elektronicznych 
- elastycznoœæ wzglêdem ewentualnej przebudowy w przysz³oœci, dodawania lub odejmowania 
zak³adek oraz wprowadzania zmian
- najbardziej korzystny system do prowadzenia pozycjonowania

- przedstawienie harmonogramu prac z podzia³em na etapy, dziêki czemu widzisz na bie¿¹co postêp 
oraz akceptujesz tworzone materia³y i treœci na ka¿dym etapie realizacji
- krótki termin realizacji – ok. 2 tygodnie

Zadzwoñ ju¿ teraz i porozmawiaj z nami o swoich potrzebach. Skorzystaj z darmowej 
konsultacji i nie b¹dŸ zaskoczony, gdy zaproponujemy atrakcyjne rozwi¹zania, 
urzeczywistniaj¹c Twoj¹ wizjê wyj¹tkowej i niepowtarzalnej strony. 

Historia mojej strony internetowej to niemal serial wenezuelski. Dostawcy w iloœci mnogiej, ka¿dy 
¿¹da³ spotkania, dok³adnego opisania, co strona mia³aby zawieraæ, okreœlenia kolorystyki i stylu, 
ot tak… z sufitu. Zwrot akcji nast¹pi³ dopiero, gdy pozna³am Micha³a. Zada³ mi parê trafnych pytañ 
o dzia³alnoœæ i oczekiwania, nakreœli³ swoj¹ wizjê, podes³a³ parê wzorów w celu inspiracji i… 
strona zaistnia³a! Do tego dok³adnie w takiej formie, w jakiej sobie tê moj¹ internetow¹ wizytówkê 
wyobra¿a³am! Gor¹co polecam wspó³pracê z Micha³em, nie tylko z uwagi na mi³¹ obs³ugê 
i profesjonalizm, ale przede wszystkim dlatego, ¿e FACET RZECZYWIŒCIE WIE, CO ROBI!

Ma³gorzata Sierañski, Rozwój Kariery, www.rozwoj-kariery.pl

Projektowanie stron internetowych
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„Nag³ówki to absolutnie ¿yciowa sprawa we wszelkim marketingu. Na witrynie, w mailach, w 
newsletterze, gdziekolwiek – nag³ówek ³apie czytelnika niczym haczyk, œci¹ga go, w koñcu 
zamienia go w klienta”, Angus Mcleod.

Copywriting oraz korekta tekstu 

Prawdziw¹ sztuk¹ komunikacji, jest pisaæ do wielu w taki sposób, by ka¿dy czu³, ¿e treœæ jest 
skierowana bezpoœrednio do niego, a nawet jest o nim samym.

Copywriting:

Przygotowana treœæ:

£¹czymy pojedyncze wyrazy z pasja i sercem w intryguj¹ce zdania, dziêki czemu opracowane 
teksty przenosz¹ czytelnika w zupe³nie inny œwiat, a dziêki skutecznym technikom perswazji 
zawartym w treœci, wp³ywaj¹ na efektywnoœæ przekazu.

- hase³ reklamowych
- scenariuszy reklam
- katalogów i broszur reklamowych

- zawiera elementy perswazyjne wp³ywaj¹ce na zwiêkszenie skutecznoœci przekazu
- elementy neurolingwistyczne, dziêki którym jest zrozumiana przez ka¿dego czytelnika
- zawiera wskazane s³owa kluczowe wa¿ne przy pozycjonowaniu
- opracowana jest zgodnie ze schematami stymuluj¹cymi emocje czytelnika
- zawiera metafiltry wp³ywaj¹ce na decyzyjnoœæ czytelnika
- zawieraj elementy wzajemnie przekierowuj¹ce
- opracowana jest w oparciu o jêzyk korzyœci i zalety, a tak¿e profesjonalne i bran¿owe s³ownictwo

W naszym portfolio znajduje siê ju¿ ponad 200 publikacji. Zadzwoñ do nas i poproœ 
o przes³anie portfolio w interesuj¹cej Ciebie dziedzinie.

- artyku³ów i felietonów
- stron internetowych
- wywiadów

- e-mail marketingu
- przemówieñ
- newsletterów
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Pozycjonowanie

Poznaj ró¿norodnoœæ form pozycjonowania Twojej strony internetowej.

Korzyœci p³yn¹ce z pozycjonowania:

Pozycjonowanie SEO (Search engine optimization)

SEO Public Relation

Kampania linków sponsorowanych Google AdWords

Remarketing

Rozliczenie zale¿ne od efektywnoœci w systemie:

Ze wzglêdu na Twoj¹ bran¿ê i jej konkurencyjnoœæ, produkt, a nawet lokalizacjê geograficzn¹ firmy, 
warto dopasowaæ najefektywniejsz¹ formê pozycjonowania z wielu mo¿liwych do wyboru. 

- pozyskanie nowych klientów
- zwiêkszenie wizerunku marki
- wzrost ogl¹dalnoœci strony
- precyzyjnie przekierowanie Klienta na okreœlon¹ podstronê wed³ug jego zainteresowania
- zwiêkszenie konkurencyjnoœci firmy
- dotarcie do Klienta ze swoj¹ ofert¹ przez 7 dni w tygodniu, 24h na dobê

S¹ to dziaùania zmierzajàce do osiàgniæcia przez dany serwis internetowy jak najwyýszej pozycji 
w wynikach organicznych wyszukiwarek internetowych dla wybranych sùów i wyraýeñ kluczowych. 

Jest to kreowanie wizerunku firmy w wyszukiwarkach internetowych opartych o kluczowe elementy PR 
w wyszukiwarce. Strategia dziaùania programu polega na promowaniu wybranych artykuùów, notek 
prasowych, dobrych opinii na forach i blogach. 

Jest to sposób na szybkie zaistnienie na pierwszej stronie wyników wyszukiwania. Jest to idealna 
forma reklamy dla tych, którzy oczekujà natychmiastowych efektów. 

Jest to sposób wyúwietlania reklam uýytkownikom, którzy odwiedzili danà witrynæ, ale nie wykonali 
oczekiwanego dziaùania, takiego jak zakup lub rejestracja .

- CPC (cost per click) oznacza koszt jednego klikniæcia w link reklamowy 
- CPM (cost per mille) to koszt wyúwietlenia 1000 reklam 

Skontaktuj siê z nami i opowiedz o swojej bran¿y, a my przygotujemy propozycjê kampanii. 
Uwaga, wspó³pracuj¹c z nami p³acisz za widoczne efekty pracy.

Wyszukiwarka Google zdominowaùa polski rynek. Ponad 96% internautów korzysta z google.pl do 
poszukiwania informacji o firmach. Ponad 72% osób deklaruje, ¿e weryfikuje wiarygodnoœæ firm 
sprawdzaj¹c opinie na ich temat poprzez tê wyszukiwarkê. 
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Projektowanie graficzne

Wiêkszoœæ ludzi to wzrokowcy, dlatego zadbaj o profesjonaln¹ grafikê reklamow¹ i zachwyæ 
swoich klientów elementami graficznymi i przejrzyst¹ ofert¹ swojej firmy. 

Projektowanie graficzne i reklamowe:

Opracowanie identyfikacji wizualnej:

Gwarantujemy:

W³aœciwy projekt graficzny to kluczowy element budowania obrazu firmy w oczach klienta. Wizerunek 
oraz kszta³towanie marki jest istotnym elementem marketingu, dlatego zadbaj o to, aby by³a 
postrzegana we w³aœciwy i zaplanowany sposób.

Nasze studio graficzne oferuje pe³en zakres us³ug, pocz¹wszy od prostych projektów, a¿ po  
przygotowanie do druku wielostronicowych folderów. Oferujemy szerok¹ gamê us³ug, a wœród nich:

- reklama prasowa
- katalogi, ulotki i broszury, plakaty
- bilety, karnety i zaproszenia
- grafikê wydawnicz¹ (ksi¹¿ki, katalogi, p³yty)
- wszelkie materia³y marketingowe (stand, rollup, itd.)
- inne

- logo wraz z ksiêg¹ znaku
- papier firmowy
- koperty
- wizytówki
- teczki ofertowe

- realizacjê projektów wed³ug oczekiwañ
- profesjonalizm i nienaganny styl
- uwzglêdnienie nowoczesnych trendów
- uwzglêdnienie wp³ywu kolorystyki na postrzeganie firmy 

Skontaktuj siê z nami ju¿ teraz i opowiedz o swoich potrzebach, a nastêpnie pozwól 
siê zaskoczyæ i przygotowaæ dla Ciebie coœ wyj¹tkowego.
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Ilustracje graficzne i reklamowe

„Skrêæmy w lewo, gdy konkurencja idzie w prawo”, Clyde Fessler 

Wyró¿nij siê w g¹szczu reklam i zaprezentuj klientom swoj¹ ofertê w oparciu o rêcznie 
wykonane, artystyczne ilustracje i grafiki reklamowe.

Ilustracje graficzne i reklamowe:

Gwarantujemy:

Wyró¿nienie siê w œwiecie przepe³nionym reklamami i bodŸcami wp³ywaj¹cymi na nas z ka¿dej strony 
sprawi³o, ¿e nie tak ³atwo jest zwróciæ uwagê klientów w³aœnie na Twoj¹ ofertê. Warto wiêc 
przygotowaæ coœ oryginalnego, niebanalnego, a najlepiej artystycznego, by wyró¿niæ siê na tle 
konkurencji i skupiæ uwagê Twoich klientów.

Wszystkie ilustracje tworzone s¹ odrêcznie za pomoc¹ ustalonych wczeœniej narzêdzi i elementów 
plastycznych, po czym zaimplementowane do formy elektronicznej w celu wielokrotnego 
wykorzystania.

- katalogi, ulotki i broszury, plakaty, teczki ofertowe
- wszelkie materia³y marketingowe (stand, rollup, itd.)
- grafikê wydawnicz¹ i prasow¹ (ksi¹¿ki, katalogi, p³yty)
- bilety, karnety i zaproszenia
- inne

- wyj¹tkowo artystyczny i przyci¹gaj¹cy uwagê projekt
- odpowiednio dopasowan¹ gamê barw do firmy i oferty
- unikatowoœæ i niepowtarzalnoœæ ka¿dej z ilustracji

Wyró¿nij siê wœród klientów i stwórz oprawê graficzn¹ opart¹ o seriê ilustracji. 
Skontaktuj siê z nami, aby omówiæ szczegó³y.
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Broker druku

"Zmieñ siê lub zgiñ. Kiedy tempo zmian zachodz¹cych na zewn¹trz firmy jest wiêksze ni¿ tempo 
zmian wewn¹trz, zbli¿a siê koniec",
Jack Welch, szef General Electric

Jak drukowaæ taniej, szybciej, a jednoczeœnie lepiej? To wydaje siê niemo¿liwe, a jednak uda³o 
nam siê zmaksymalizowaæ efektywnoœæ druku przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.

Sk¹d ten pomys³

Na czym polega us³uga

Korzyœci us³ugi:

Gwarantujemy:

Nie ka¿da drukarnia posiada odpowiednie narzêdzia, by drukowaæ wszystkie elementy reklamowe w 
wysokiej jakoœci. Powoduje to podzlecanie realizacji innym drukarniom, co podwy¿sza koszty i wyd³u¿a 
czas realizacji. Broker druku to us³uga rozwi¹zuj¹ca problemy zwi¹zane z wyborem odpowiedniej 
drukarni bez wzglêdu na poziom Twojej wiedzy specjalistycznej w tej dziedzinie.

Us³uga ta jest efektywna dziêki sieci wspó³pracuj¹cych partnerów oraz systemowi doboru odpowiedniej 
drukarni do danego zlecenia. System ten uwzglêdnia w¹sk¹ specjalizacjê ka¿dej z drukarni, dziêki 
czemu zlecenie kierowane jest do najlepszego wykonawcy. Dla przyk³adu, ka¿de z elementów, jak 
druk wizytówek, ulotek, broszur, segregatorów i innych materia³ów mo¿e zostaæ skierowany do ró¿nych 
podwykonawców.

- obni¿enie kosztów druku
- szybsza realizacja, a tym samym oszczêdnoœæ czasu
- czêsto lepsza jakoœæ druku ni¿ dotychczas otrzymywana
- oszczêdnoœæ pracy i czasu poprzez oddelegowanie obowi¹zków kontaktowania siê z drukarni¹

- wyszukanie najlepszej ceny
- wyszukanie najlepszego rozwi¹zania technologicznego 
- uwzglêdnienie dotychczasowych materia³ów reklamowych jako wzór i próbki
- konsultacje drukarskie
 

Przeœlij zapytanie dotycz¹ce druku nowych materia³ów lub dowolnego historycznego zlecenia, 
poproœ o wycenê realizacji i przekonaj siê co mo¿emy Tobie zaoferowaæ.
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Filmy reklamowe, animacje w technice 2D i 3D

„Gdy ju¿ dostaniemy siê na sam szczyt, upewnijmy siê, ¿e rynek o tym wie”, Jack Trout

Wykorzystaj potencja³, jaki oferuje wysoka jakoœæ filmów oraz animacji, by dotrzeæ 
do  szerokiego grona odbiorców za pomoc¹ przekazu audiowizualnego. 

Realizujemy:

Zalety filmów promocyjnych:

Film oraz animacja jako jedyne medium w pe³ni wykorzystuje potencja³ przekazu audiowizualnego 
zwi¹zanego zarówno z ruchowym obrazem, dŸwiêkiem, jak i narracj¹ filmow¹. Za pomoc¹ filmu 
mo¿emy pobudziæ odbiorcê, wywo³aæ emocje oraz nak³oniæ do po¿¹danej reakcji i dzia³ania. 
Kreacja filmowa stanowi medium, które w najwiêkszym stopniu koncentruje uwagê, dziêki czemu 
odbiorcy lepiej zapamiêtuj¹ treœæ i przekaz komunikatu, dziêki czemu uzyskasz du¿o wiêksz¹ 
skutecznoœæ ni¿ oferuj¹ reklamy wizualne. Za pomoc¹ filmu ³atwiej wykreujesz wizerunek firmy i 
rozpoznawalnoœæ marki.

- filmy promocyjne i reklamowe
- relacje z wydarzeñ
- reklamy telewizyjne i internetowe
- animacje reklamowe 2D i 3D

- atrakcyjna i lubiana forma dotarcia do odbiorców
- dynamiczna forma przekazu komunikatu dzia³aj¹ca na wiele zmys³ów
- szczegó³owe przedstawienie produktu/us³ugi buduje wiarygodnoœæ marki
- doskona³a forma promocji w Internecie

Zadzwoñ ju¿ teraz i opisz swoje potrzeby, a my przygotujemy dla Ciebie propozycjê 
nie do odrzucenia.
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Gad¿ety reklamowe

Nie martwi mnie ktoœ, kto oferuje ceny o 5% ni¿sze. Niepokoi mnie ktoœ, kto mo¿e zaoferowaæ 
lepsze doznania dla klienta”,
Jeff Bezos, za³o¿yciel Amazon.com

Podaruj swoim klientom atrakcyjne gad¿ety reklamowe i zyskaj ich przychylnoœæ, lojalnoœæ 
oraz nowe zamówienia. 

Oferujemy tysi¹ce ró¿norodnych gad¿etów pod wzglêdem cenowym, tematycznym oraz 
kolorystycznym, dziêki czemu w naszej bazie odnajdziesz prezent na ka¿d¹ okazjê oraz dla ka¿dego 
klienta. 

Przygotowaliœmy szeroki wachlarz asortymentu, pocz¹wszy od tanich, przeznaczonych do akcji 
promocyjnych i czêstego rozdawania, a¿ po ekskluzywne i wysokiej jakoœci gad¿ety firmowe 
dedykowane specjalnym klientom. Warto wynagrodziæ wartoœciowych pracowników i kontrahentów, 
aby u³atwiæ budowê relacji oraz umocniæ d³ugoterminow¹ wspó³pracê.

Wszystkie gad¿ety mo¿emy wzbogaciæ o dowoln¹ grafikê, a umieszczone na nich logo i nazwa firmy 
stanowi doskona³y sposób na wykreowanie trwa³ego skojarzenia z Twoj¹ mark¹ u obdarowanego.

Co wiêcej, upominkiem reklamowym mo¿e byæ niemal wszystko: kubki, przybory biurowe, narzêdzia, 
portfele czy nawet s³odycze. Nie musisz czekaæ a¿ otrzymasz katalog poczt¹, wystarczy przejrzeæ 
nasz aktualny katalog produktów online siedz¹c we w³asnym wygodnym fotelu popijaj¹c dobr¹ kawê.

Skontaktuj siê z nami, a pomo¿emy dobraæ dla Ciebie odpowiednie gad¿ety oraz wska¿emy 
katalog online.
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Informacje o firmie i zaanga¿owaniu 
w aktywnoœæ spo³eczn¹
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Stanowimy organizacjê zbudowan¹ na trwa³ych relacjach miêdzyludzkich oraz ukszta³towanych 
zasadach spo³ecznych, dziêki czemu aktywnie wspieramy edukacjê spo³eczeñstwa 
udostêpniaj¹c nasz¹ wiedzê i doœwiadczenie dla wszystkich sfer zawodowych.

Marketing Fanpage

Marketing Dla Ciebie

Beeznesmeni

Szerokie portfolio oferowanych us³ug pozwala nam spojrzeæ na dziedzinê marketingu z ró¿norodnych 
perspektyw, gromadz¹c przy tym specjalistyczn¹ wiedzê i doœwiadczenie, którym z przyjemnoœci¹ 
dzielimy siê prowadz¹c wyst¹pienia na konferencjach, szkoleniach oraz targach bran¿owych. 
Prowadzimy prezentacje tematyczne oparte o rzeczywiste przyk³ady w³asnych dzia³añ reklamowych 
oraz o ciekawostki i innowacje ze œwiata. Prowadzimy liczne darmowe prelekcje dla uczestników 
najwiêkszych wydarzeñ targowych takich jak Expo Sweet w Warszawie czy Miêdzynarodowe Targi 
Poznañskie MTP. 

Wiêcej informacji na stronie www.MarketingFanpage.pl.

Za pomoc¹ nale¿¹cego do grupy kapita³owej Marketing Fanpage portalu www.MarketingDlaCiebie.pl, 
ka¿dego miesi¹ca docieramy do wielu tysiêcy czytelników, równie¿ profesjonalnych marketerów, 
przedsiêbiorców i ludzi sukcesu. Inwestujemy w kapita³ ludzki aktywnie wspieraj¹c edukacjê 
spo³eczeñstwa w zakresie w³asnych kompetencji oraz autorów i partnerów wspó³pracuj¹cych.  
Z przyjemnoœci¹ wspieramy wszelkie inicjatywy maj¹ce na celu rozwój kapita³u ludzkiego, dlatego 
obejmujemy patronatem medialnym liczne konferencje i wydarzenia zarówno dla profesjonalistów, 
jak i wkraczaj¹cych w ¿ycie zawodowe studentów. 

Wiêcej informacji na portalu www.MarketingDlaCiebie.pl

Nale¿ymy do Rady Za³o¿ycieli organizacji Beeznesmeni, której nadrzêdnym celem jest zachêcenie 
przedsiêbiorców do aktywnoœci spo³ecznej i charytatywnej pomocy osobom potrzebuj¹cym. 
Organizacja zrzesza przedsiêbiorców i ludzi sukcesu, którzy w³asnym aktywnym czynem spo³ecznym 
wspieraj¹ szczytne cele oraz instytucje. Przynale¿noœæ do organizacji to równie¿ dostêp do autorskiej 
platformy pozwalaj¹cej na nawi¹zanie wzajemnych relacji miêdzy jej cz³onkami.

www.MarketingFanpage.ple-mail: info@marketingfanpage.pl

tel: 504 905 968

Skontaktuj siê ze mn¹, a odpowiem na wszystkie 
Twoje pytania, a tak¿e zaproponujê korzystne 
rozwi¹zania marketingowo-reklamowe. 
Obs³ugujemy klientów na terenie ca³ego kraju.

Micha³ Rusek, za³o¿yciel Marketing Fanpage.

Siedziba G³ówna
ul. Jerzego Bajana 49a/6
54-129 Wroc³aw

Biuro Regionalne w Warszawie 
Dojazd do klienta
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