"Twój partner
na każdym etapie kreacji"

SOCIAL MEDIA
KONSUTLACJA | AUDYT | SZKOLENIA

Media społecznościowe stały się nieodłączną częścią
przestrzeni internetowej, jak również codziennego
funkcjonowania ich użytkowników.
Są
doskonałym
narzędziem
do
budowania
i
utrzymywania relacji, komunikacji oraz wymiany
informacji, dzielenia się własnymi spostrzeżeniami lub
istotnymi wydarzeniami w naszym życiu.

www.forrex.com.pl

KONSULTACJA
Podczas konsultacji dzielimy się
z Tobą naszą wiedzą oraz
doświadczeniem.
Oceniamy
Twój
biznes
z
obiektywnego punktu widzenia,
dzięki czemu możemy dostrzec
elementy wymagające poprawy
oraz udzielić Ci wskazówek,
które zbliżą Cię do osiągnięcia
zamierzonego celu.
Spojrzymy na Twoje potrzeby “z
lotu ptaka”.
Proponujemy
konsultacje
zarówno stacjonarne, jak i w
formie online.

INWESTYCJA - 250 ZŁ / 1H

www.forrex.com.pl

AUDYT
Przeprowadzenie
rzetelnego
audytu to stabilny fundament
planu marketingowego Twojej
firmy. Dogłębna analiza sytuacji
przedsiębiorstwa
i
podejmowanych w związku z
nim działań pozwoli na poprawę
skuteczności,
wdrożenie
efektywnego planu oraz dotarcie
do szerszego grona odbiorców.
Jeśli chcesz zwiększyć potencjał
swojego biznesu - zwróć się do
nas!
Gwarantujemy
solidne
podsumowanie,
obiektywne
wnioski
oraz
pakiet
przyszłościowych rozwiązań.

INWESTYCJA - AUDYT FB 300 ZŁ / 3 DNI ROBOCZE
INWESTYCJA - AUDYT IG 300 ZŁ / 3 DNI ROBOCZE
[ w tym zmiana BIO]

www.forrex.com.pl

AUDYT + KONSULTACJA
KONSULTACJE + AUDYT to połączenie porządku, analizy i
działań.
Usługa ta powstała z obserwacji potrzeb naszych klientów,
którzy chcieli nadal prowadzić swoje media społecznościowe,
ale potrzebowali wsparcia – kogoś, kto skieruje działania na
odpowiedni tor i jednocześnie dopilnuje ich realizacji.
PORZĄDEK – zorganizujemy Twoją przestrzeń w świecie online
tak, aby gromadziła zaangażowaną społeczność i przynosiła
zamierzone efekty.
ANALIZA – przeanalizujemy Twoją systematyczność, reakcję na
posty, komentarze, statystyki i wiele innych ważnych aspektów,
by na tej podstawie pomóc Ci rozwijać Twoje zasięgi i sprzedaż.
DZIAŁANIA – stworzymy dla Ciebie listę zadań do wykonania,
która określi, nad czym warto popracować, co usprawnić,
ulepszyć. Wyznaczymy konkretne cele, które pozwolą Ci
rozwinąć się w zaskakującym tempie.
Po wybraniu tej usługi będziesz miał poczucie, że Twoje media
społecznościowe są uporządkowane i działasz na dobrze
zbudowanym fundamencie.

KONSULTACJA + AUDYT Fb lub IG 500 zł

KONSULTACJA + AUDYT Fb i IG 600 zł

[1h konsultacja + analiza twoich mediów społecznościowych]

www.forrex.com.pl

SZKOLENIA INDYWIDUALNE
Zapewniamy
szkolenia
dla
przedsiębiorcy
stawiającego
pierwsze
kroki
w
mediach
społecznościowych
lub
początkującego lidera zespołu
marketingowego. Gwarantujemy
indywidualne
porady
oraz
doradztwo
ws.
obrania
odpowiedniego
kierunku
działalności w social mediach.
Zadbaj również o odpowiedni
instruktaż dla ludzi tworzących
Twoją firmę. Proponujemy szeroki
wachlarz
kursów
dla
pracowników, które zoptymalizują
produktywność, kreatywność oraz
motywację.
Regularne
podnoszenie
kwalifikacji
przekłada się na wymierne zyski,
zatem warto zainwestować w
szlifowanie umiejętności Twojej
kadry.

INWESTYCJA 1200 ZŁ - 4H + 2H KONSULTACJI

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

