Brand consulting

Wprowadź swój biznes na kolejny poziom!

Wsparcie marketingowe dla mikroprzedsiębiorstw!

Zmierz efektywność swojego biznesu!

Sprawdź kto odwiedza Twoją stronę internetową!

Uzyskaj więcej Klientów z prowadzonych działań marketingowych!

Skutecznie się promuj!

• Potrzebujesz wsparcie marketingowego przy prowadzeniu mikroprzedsiębiorstwa?
• Właśnie rozpocząłeś działalność i nie wiesz, gdzie szukać stałych Klientów?
• A może masz już firmę od kilku lat i zastanawiasz się jak zabezpieczyć regularne przychody i płynność finansową?
Wyniki badania „Wpływ strategii marketingowej na biznes” pokazały gdzie tkwi problem wielu małych przedsiębiorstw. Przede wszystkim są to
duże zaniedbania w obszarze analizy, strategii i planowania marketingowego. Aż 71% badanych respondentów z sektora mikroprzedsiębiorstw
nie ma strategii marketingowej.

Dlaczego firmy nie maja
strategii marketingowej?

20%

Brak funduszy

17%

Marketing wykonuje zlecenia zarządu lub działu sprzedazy

18%

Brak odpowiednich pracowników którzy mogliby ją opracować
Niewystarczająca wiedza
Firma dobrze sobie radzi bez strategii
Nie jest potrzebna w danej branży

15%
6%
4%

Najczęstszą odpowiedzią, dlaczego firmy nie posiadają strategii marketingowej jest brak funduszy, na co wskazuje 20% respondentów badania.
Co więcej, respondenci zawsze uważali, że tego typu działania muszą być drogie, choć w rzeczywistości tak nie jest.

Skuteczne rozwiązanie od BUZZcenter.
Jeśli chcesz rozwijać swój biznes zgodnie z najnowszymi trendami, budować silną markę, trafiać bezpośrednio w potrzeby klienta to dobrze trafiłeś.
Dla Ciebie został przygotowany specjalny projekt

- Doradztwo marketingowe dla mikroprzedsiębiorców.
• Podniesiemy Twoje kompetencje poprzez analizę konkurencji i poukładanie działań marketingowych, oraz doradzimy Ci jakie działania podjąć,

by pozyskać nowych Klientów.
• Zweryfikujemy istniejącą oprawę graficzną firmy lub stworzymy nową, by przyciągała ona uwagę Klientów.
• Pomożemy Twojej marce zaistnieć w świadomości Klientów i sprawniej konkurować na rynku.

Wprowadź
swój
biznes na
poziom!
Wprowadź
swój
biznes
nakolejny
kolejny
poziom!

Cena:
2.999 zł netto

Pakiet Opti

Cena:
4.999 zł netto

Pakiet Maxi

• Opis marki

• Opis marki

• Analiza makrootoczenia (PEST / PESTEL)

• Analiza makrootoczenia (PEST / PESTEL)

• Analiza mikrootoczenia (do 3 firm konkurencyjnych)

• Analiza mikrootoczenia (do 5 firm konkurencyjnych)

• Merytoryczne porównanie stron WWW konkurencji (do 3 firm)

• Merytoryczne porównanie stron WWW konkurencji (do 5 firm)

• Merytoryczne porównanie kanałów Social Media konkurencji

• Techniczne porównanie stron konkurencji (do 5 firm)

(do 3 firm) – FB, LI, IG, YT, TT
• Weryfikacja słów kluczowych i pozycji w Google

• Merytoryczne porównanie kanałów Social Media konkurencji
(do 5 firm) – FB, LI, IG, YT, TT

• Opis grup docelowych

• Weryfikacja słów kluczowych i pozycji w Google

• Analiza wewnętrzna (WWW, SoMe, logo, kolory, treści, prezentacje)

• Analiza SWOT

• Opracowanie logo firmy lub poprawa obecnego (do 3 propozycji),

• Opis grup docelowych

dopracowanie wybranego projektu

• Persony zakupowe

• Podsumowanie i rekomendacje

• Analiza wewnętrzna (WWW, SoMe, logo, kolory, treści, prezentacje)

• Określenie obecnego pozycjonowania firmy

• Opracowanie logo firmy lub poprawa obecnego (do 3 propozycji),

• Plan marketingowy (opisowy) + założenia budżetowe
• Konsultacje marketingowe: 1h

dopracowanie wybranego
• Opracowanie podstawowej księgi znaki (brand book)
• Podsumowanie i rekomendacje
• Weryfikacja działań marketingowych pod kontem zwrotu
z inwestycji (ROI)
• Określenie obecnego pozycjonowania firmy
• Plan marketingowy (opisowy) + założenia budżetowe
• Konsultacje marketingowe: 3h

Strona WWW
W dzisiejszych czasach istotna jest strona WWW, niezależnie
od tego w jakiej branży działasz. Często małe biznesy skupiają się na
posiadaniu skomplikowanej strony z mnóstwem zakładek, przez co jest
ona droga. Wiemy z doświadczenia, że biznes potrzebuje przede wszystkim
czytelnej strony z dobrym pozycjonowaniem, którą Klienci będą chcieli
odwiedzać. Mamy przygotowany spójny szablon, według którego programiści
BUZZcenter stworzą Twoją nową stronę internetową.

Koszty
• Podstawowa strona z ofertą i prezentacją firmy – 2000 zł netto
• Podstawowa strona z ofertą i prezentacją firmy oraz blog – 2400 zł netto
• Podstawowa strona z ofertą i prezentacją firmy ze sklepem internetowym – 3000 zł netto
• Podstawowa strona z ofertą i prezentacją firmy ze sklepem internetowym i blogiem – 3800 zł netto
W przypadku dodatkowych indywidualnych zmian koszt dodatkowej pracy programistów wynosi 150 zł netto. Realizacja nowej strony WWW potrwa 21 dni od
daty otrzymania materiałów. Polityka prywatności, regulamin RODO oraz cookies nie są wliczone w cenę.

Warunki skorzystania z oferty:
• Proponowana oferta jest ofertą konsultacji i wsparcia marki, dedykowana jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikroprzedsiębiorcom. Zawiera
podstawowe analizy marketingowe i rekomendacje dla małych firm.
• Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich podatek VAT 23%
• Po wybraniu pakietu następuje podpisanie umowy przez strony i przekazanie pakietu materiałów. Pracę nad projektem dla marki wynoszą maksymalnie
21 dni od daty otrzymania wszystkich informacji i materiałów.
• Płatność za działania następuje z góry na podstawie faktury VAT.
• Zakup zdjęć oraz napisanie tekstów na stronę jest po stronie Zamawiającego. Istnienie możliwość zakupu dodatkowej usługi copywritterskiej oraz zakupu
zdjęć po indywidualnej wycenie.
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