"Twój partner
na każdym etapie kreacji"

COPYWRITING
KREACJE GRAFICZNE
TEKSTY na bloga | BIO | LANDING
Copywriting w szeroko rozumianej definicji tego terminu
to tworzenie oraz redagowanie wszelkiego rodzaju treści sloganów, artykułów, zawartości tekstowej sieciowych
witryn, czy drukowanych form przekazu.
Każdy
kanał
dystrybucji
wymaga
indywidualnego
podejścia, dostosowanego do specyfiki danego medium. W
FORREX wiemy, jak odpowiednim słowem dotrzeć do
docelowej
grupy
odbiorców,
będąc
jednocześnie
“atrakcyjnym” dla internetowych wyszukiwarek. Dbamy o
unikatowość i najlepsze rezultaty naszych projektów.

www.forrex.com.pl

TEKST NA STRONĘ WWW
Zadbamy o chwytliwą i czytelną
treść strony, spójną ze świeżymi,
niebanalnymi
grafikami
oddającymi przesłanie marki.
Tworzymy teksty zarówno na
stronę-wizytówkę,
jak
i
rozbudowane portale branżowe,
dostosujemy
treści
do
indywidualnego
charakteru
Twojej firmy i jej odbiorców. Jeśli
interesuje Cię korekta tekstu już
istniejącego, zaproponujemy i
wprowadzimy zmiany zgodne z
Twoimi założeniami.

Artykuły, które napisaliśmy:
https://goshico.com

INWESTYCJA - 150 ZŁ / 2000 znaków

www.forrex.com.pl

TEKST LANDING
Tworzymy bezpośrednie, zwięzłe,
nacechowane
emocjonalnie
treści,
które
zachęcą
odwiedzających Twoją stronę do
podjęcia konkretnych działań
wobec Twojej marki/firmy. Język
korzyści nie ma przed nami
tajemnic,
wiemy,
jak
zainteresować klienta, zachęcić
Go do zapoznania się z ofertą
witryny i skorzystania z Twoich
usług/produktów.

INWESTYCJA - 200 ZŁ / 2000 znaków

www.forrex.com.pl

TEKST BIO + BIO IG
Pisanie
o
sobie
jest
zdecydowanie łatwiejsze niż
mówienie.
Dobre
BIO
to
podstawa marki osobistej, które
jest
Twoim
fundamentem.
Pisząc o sobie masz możliwość
przedstawienie
siebie
w
najlepszym
świetle.
Tworząc
Twoje BIO skupimy się na
Twoich zaletach i zasobach,
przedstawiając twoją wartość.

Bio, które napisaliśmy:
www.tresinfantes.pl
www.forrex.com.pl

INWESTYCJA - 200 ZŁ / 2000 znaków
www.forrex.com.pl

PAKIETY TEKSTÓW
Pakiety są świetną opcją jeżeli chcesz prowadzić bloga,
stronę www systematycznie, dodatkowymi zaletami
pakietów jest:

dodatkowy czas
na swój rozwój,

otrzymujesz artykuły
w 1 pliku,

artykuł jest napisany poprawnie
stylistycznie i ortograficznie,

planujesz artykuły
w 1 dniu na cały miesiąc
lub więcej

treść jest pisana zgodnie
z Twoimi potrzebami i wartościami.

1 ARTYKUŁ - 150 ZŁ
3 ARTYKUŁY - 430 ZŁ
5 ARTYKUŁÓW - 700 ZŁ
1 artykuł d0 5 dni roboczych
3 lub 5 do 2 tygodni.
www.forrex.com.pl

pisząc artykuł
pamiętamy
o Twojej grupie
odbiorców

ZAUFALI NAM

www.forrex.com.pl

KONTAKT
Relacje to fundament naszej agencji, więc jeżeli masz
pytania, zachęcamy Cię do kontaktu – rozmowa rozwieje
wszelkie wątpliwości.
FORREX MEDIA – AGENCJA KREATYWNA
ul. Długa 39/4
47-400 Racibórz
Żaneta Forreiter – Social Media Specialist
48 504 613 677
zaneta@forrex.com.pl
zanetasocialmedia@gmail.com
Dawid Forreiter – Dyrektor zarządzający
48 506 598 362
dawid@forrex.com.pl

www.forrex.com.pl

