
CONNECTION public relations - agencja public relations, social media, marketing i content marketing

SOCIAL MEDIA      dla biznesu 



marketing społecznościowy to najskuteczniej angażujące klienta narzędzie marketingowe, co oferujemy?
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▪ nadanie marce osobowości społecznej w 

świecie social media,

▪ zaplanowanie strategii dla marki w mediach 

społecznościowych,

▪ założenie, prowadzenie profili firmowych, 

produktowych, personalnych dla os. 

publicznych, artystów,

▪ budowa, rozwój i optymalizacja profili 

firmowych w oparciu o innowacyjne metody 

marketingu,

▪ planowanie, prowadzenie kampanii 

reklamowych i promocyjnych w social media,

▪ budowanie aplikacji mobilnych i 

zaawansowanych aplikacji dedykowanych,

▪ analiza ruchu i konwersacji na profilach, 

raportowanie,

SOCIAL MEDIA MARKETING 

kompleksowa obsługa w social media 

▪ audyt obecności i wizerunku w mediach 

społecznościowych,

▪ opracowanie, realizacja strategii obecności 

marki w social media,

▪ działania e-PR w mediach społecznościowych,

▪ budowanie społeczności wokół 

firmy/marki/produktu,

▪ komunikacja marki w social media we 

współpracy z influencami,

▪ planowanie, prowadzenie kampanii 

reklamowych i promocyjnych,

▪ realizacja płatnych kampanii marketingowych

▪ analiza ruchu i konwersacji na profilach, 

raportowanie,

SOCIAL MEDIA e-PR

usługi public relations realizowane w mediach 

społecznościowych

• utworzenie, prowadzenie profili video na 

dedykowanych portalach social media,

• kompleksowa opieka, optymalizacja profili,

• kreacja i planowanie rozwoju kontentu,

• produkcja kontentu video na potrzeby profili 

biznesowych – video PR,

• kampanie marketingowe w tym viralowe,

• działania e-PR dla profilu,

SOCIAL MEDIA VIDEO CONTENT

tworzenie  i rozbudowa kontentu video na 

potrzeby mediów społecznościowych

BRAND CHANEL - KANAŁY VIDEO DLA FIRM

SOCIAL MEDIA MARKETING 

http://connection.com.pl/social-media/#social-media-marketing
http://connection.com.pl/social-media/#social-media-marketing
http://connection.com.pl/social-media/#social-media-marketing


social media marketing na Facebooku 

FACEBOOK FAN PAGE BIZNES 

Tworzymy, prowadzimy  i administrujemy firmowe profile na Facebooku. Przygotowujemy atrakcyjny 

kontent tekstowy i wizualny, budujemy strategię, prowadzimy komunikację marki, angażujemy fanów. 

KORZYŚCI

▪ obecność firmy w najbardziej znanym portalu społecznościowym 

co przekłada się na rosnąca liczbę potencjalnych klientów,

▪ bardzo precyzyjne targetowanie reklamy, która jest 

skuteczniejsza i tańsza niż standardowe działania w sieci,

▪ dokładne statystyki: wejść, wyświetleń, zaangażowania

▪ zwiększenie odwiedzin strony firmowej,

▪ budowanie trwałych relacji z potencjalnym i obecnym klientem,

▪ stworzenie nowoczesnego i przyjaznego wizerunku firmy, 

CO OFERUJEMY DLA TWOJEGO BIZNESU?

▪ określenie aktywnej grupy docelowej, celem pozyskania jak 

największej liczby fanów, którzy zbudują jak największy zasięg postów,

▪ dostosowanie języka do grupy docelowej,

▪ przygotowanie atrakcyjnych oraz angażujących treści wizualnych i 

tekstowych, zgodnych z tematem profilu,

▪ opracowanie strategii, która wzmocni przywiązanie do marki i wesprze 

sprzedaż produktów, usług, 

▪ przy pomocy odpowiednich instrumentów pomocniczych i aplikacji 

wesprzemy cele komunikacyjne i wizerunkowe,

▪ profesjonalnie stworzymy reklamy oraz przeprowadzimy kampanie 

marketingowe na Twoim profilu,

▪ dzięki wykorzystaniu innych profili w kanałach social media sprawimy, iż 

komunikacja Twojej marki będzie pełniejsza i efektywna ( np. dzięki 

działaniom na Twitterze, który buduje dodatkowy zasięg fan page).

▪ cyklicznie i jasno raportujemy efekty naszych działań,

SO
C

IA
L M

ED
IA

  



kampanie marketingowe i reklama w mediach społecznościowych 

APLIKACJE / NARZĘDZIA / KONKURSY / REKLAMA: FACEBOOK, INSTAGRAM

Tworzymy dedykowane aplikacje, kampanie, reklamy, budujemy aktywność promując

produkt/markę w mediach społecznościowych. Działamy od pomysłu, konsultacji przez wdrożenie i

kompleksową realizację po pełne raportowanie wyników.
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▪ dokładne określanie grupy docelowej poprzez precyzyjne targetowanie 

odbiorców,

▪ kierowanie reklam do fanów konkurencji oraz fanów innych fan page,

▪ reklamy remarketingowe skierowane do fanów odwiedzających stronę 

firmową,

▪ dynamiczne reklamy produktowe,

▪ tworzenie aplikacji marketingowych budujących zaangażowanie fanów na 

Facebooku,

▪ promocja postów, wydarzeń, reklam na fan page w grupach docelowych,

▪ zarządzanie budżetem w celu obniżenia kosztów reklamy,

▪ reklama na Facebooku płatna w momencie wejścia na stronę docelową lub w 

momencie konwersji,

▪ tworzenie reklam pod względem wyznaczonych celów,

▪ zaawansowane systemy raportowania,

▪ kompleksowa obsługa reklamy: przygotowywanie materiałów graficznych, 

postów reklamowych, konfiguracji,

▪ wykorzystanie portalu społecznościowego o największym 

potencjale wzrostowym w Polsce do prowadzenia 

działań reklamowych online,

▪ tworzenie reklam i kampanii na Instagramie,

▪ przygotowanie kampanii według docelowego targetu,

▪ precyzyjne tagowanie zwiększające zasięgu postów i reklam,

▪ działania mające na celu zachęcić użytkowników do korzystania z 

„firmowego, kampanijnego „#”,

▪ przygotowywanie grafik reklamowych,

▪ wspomaganie działań prowadzonych na portalu Facebook,



marketing społecznościowy w LinkedIn, Twitter, Instagram

Instagram - podobnie jak inne serwisy społecznościowe, służy do prowadzania dialogu z użytkownikami i

potencjalnymi klientami, ale poprzez komunikacje wizualną. 200 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie,

średnio 60 milionów zdjęć publikowanych codziennie oraz 8,5 tysiąca polubionych zdjęć co sekundę – statystyki

mówią same za siebie. Twoja firma musi być tam gdzie jest Twój klient. A my wiemy w jaki sposób wykorzystać

Instagram do promocji Twojego biznesu.

Twitter – korzystają z niego najczęściej dziennikarze, publicyści, szefowie korporacji, przedstawiciele wolnych zawodów i

studenci. Łącznie stanowią oni 60 proc. wszystkich użytkowników, którzy oczekują bieżących informacji dostarczanych możliwie

najszybciej i w skondensowanej formie. Dlatego medium to jest najczęściej wykorzystywane do promowania wpisów na blogach,

treści udostępnianych na fan page, wpisów na stornach firmowych w postaci linków i krótkich komunikatów. Twitter zwiększa

zasięg komunikacji.

LinkedIn - internetowy serwis społecznościowy służący do kontaktów związanych z karierą i prowadzeniem biznesu. Na całym

świecie z portalu korzysta ponad 400 mln użytkowników. Służy on wymianie informacji, budowaniu siatki kontaktów jak i

wymianie doświadczeń biznesowych. Dlatego dbamy o wizerunek Twojej firmy jako eksperta właśnie na tym portalu. Osiągamy to

poprzez systematyczne dzielenie się interesującym treściami oraz publikując tzw. Case study i inne praktyczne wnioski, porady,

które służą rozwojowi biznesu w Twoim sektorze, a jednocześnie budują profesjonalny wizerunek firmy.
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NASZE USŁUGI

http://connection.com.pl/social-media
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marketing społecznościowy w Pinterest, Google +, social video marketing w YouTube, Vimeo 

BRAND CHANELS - KANAŁY VIDEO DLA FIRM

Vimeo - działa bardziej jako profesjonalny portal gdzie umieszczane się materiały w postaci portfolio i wideo-

wizytówek. Filmy zmieszczone na Vimeo są bogatsze w bardziej dopracowane i mniej komercyjne treści, publikują

tutaj artyści, filmowcy oraz firmy, którym zależy na jakości, designie i ekskluzywnym wizerunku. Kanał Vimeo

sprawdza się w działaniach Video PR skierowanych do ścisłe wyselekcjonowanych grup klientów.

Pinterest - serwis którego główną zawartość stanowią materiały wizualne zdjęcia, grafiki, obrazki, infografiki -

segregowane (“przypinane”) w tematycznie organizowane tablice. W Polsce od 2013 roku zaobserwowano znaczny

wzrost liczby użytkowników biznesowych tego medium. Profil firmy na Pinterest odmieni komunikację Twojej marki i

produktów, stwarzając im zapamiętywany i unikalny wizerunek.
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social video marketing - obraz wart więcej niż tysiąc słów! 

YouTube - ma już miliony użytkowników w Polsce co oznacza, iż działania wideomarketinowe w postaci prowadzenia

kanałów video dla firm (Brand Channel) są jednym z najefektywniejszych sposobów dotarcia do klienta. Jest to

również miejsce gdzie znakomicie sprawdza się marketing viralowy, który jest wstanie dotrzeć do niegraniczonej ilości

internautów.

NASZE USŁUGI

http://connection.com.pl/social-media
http://connection.com.pl/content-marketing


marketing społecznościowych dla twojego biznesu – oferta cenowa, pakiety specjalne:

FACEBOOK BIZNES: Ilość wpisów

miesięcznie

Ceny

(netto)

Obsługa fan page - Wariant 1
⚫ przygotowanie treści w postaci miesięcznego harmonogramu

⚫ publikacja zaplanowanych treści z dedykowaną grafiką

⚫ obsługa 5 dni roboczych w tygodniu

⚫ kontakt z klientem w przypadku pytań od użytkowników, wymagających specjalistycznej  

wiedzy

⚫ comiesięczny raport z aktywności profilu

⚫ kampania CPC Facebook Ads na kwotę 50 zł netto

do 15 postów

do 15 zdjęć

850 zł

Obsługa fan page - Wariant 2
⚫ przygotowanie treści w postaci miesięcznego harmonogramu

⚫ publikacja zaplanowanych treści z dedykowaną grafiką

⚫ obsługa 6 dni w tygodniu

⚫ kontakt z klientem w przypadku pytań od użytkowników, wymagających specjalistycznej  

wiedzy

⚫ comiesięczny raport z aktywności profilu

⚫ kampania CPC Facebook Ads  na kwotę 100 zł netto

⚫ obsługa profilu Twitter – GRATIS

15-24 postów

do 20 zdjęć

do 24 tweetów

1100 zł

Obsługa fan page - Wariant 3
⚫ przygotowanie treści w postaci miesięcznego harmonogramu

⚫ publikacja zaplanowanych treści z dedykowaną grafiką

⚫ obsługa 7 dni w tygodniu

⚫ kontakt z klientem w przypadku pytań od użytkowników, wymagających specjalistycznej  

wiedzy

⚫ comiesięczny raport z aktywności profilu

⚫ kampania CPC Facebook Ads na kwotę 150 zł netto

⚫ obsługa profilu Twitter , Instagram – GRATIS

24-32 postów

do 28 zdjęć

do 32 tweetów

1 350 zł

PAKIET SOCIAL MEDIA MARKETING

Oferta prowadzenia fan page biznes na Facebooku

Prowadzenie profilu Twitter dla wariantów 2, 3  i Instagram dla wariantu 3 w cenie pakietu   

+ Instagram 

INSTAGRAM: Ceny

(netto)

Obsługa profilu

• utworzenie i prowadzenie profilu

• kompleksowa opieka

• planowanie rozwoju kontentu

• ePR profilu wśród potencjalnych partnerów 

biznesowych i klientów

Dodatkowo płatne

• produkcja dedykowanego kontentu,

• kampanie specjalne, skomplikowane prace 

graficzne

• kampanie reklamowe 

Ceny z wyborem obsługi Facebook 

+ Instagram: 

• z wariantem 1 : 150 zł 

• z wariantem 2 : 100 zł 

• z wariantem 3 : w cenie 
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KAMPANIE REKLAMOWE:

FACEBOOK, INSTAGRAM

Ceny

(netto)

• minimalny budżet kampanii 

FacebookAds od 500 zł/mc

- 10 % 

prowizji od 

budżetu 

• przygotowanie  kampanii 

Facebook Ads  

• grafika, teksty do reklam w cenie

• obsługa kampanii  

przez Blue Vision  
(uruchomienie,  optymalizacja,

raporty)

- 20%
prowizji  

od  

budżetu



marketing społecznościowych dla twojego biznesu – oferta cenowa, pakiety specjalne:

FACEBOOK BIZNES: Ilość wpisów

miesięcznie

Cena

(netto)

Wariant 1
⚫ przygotowanie treści

⚫ publikacja zaplanowanych treści z dedykowaną grafiką

⚫ obsługa 5 dni roboczych w tygodniu

⚫ kontakt z klientem w przypadku pytań od użytkowników, wymagających specjalistycznej  

wiedzy

⚫ comiesięczny raport z aktywności profilu

⚫ kampania do targetu - CPC Facebook Ads na kwotę 100 zł netto

14-18 postów FB

do 19 zdjęć 

8 wpisów - in

1 100 zł

Wariant 2
⚫ przygotowanie treści 

⚫ publikacja zaplanowanych treści z dedykowaną grafiką

⚫ obsługa 6 dni w tygodniu

⚫ kontakt z klientem w przypadku pytań od użytkowników, wymagających specjalistycznej  

wiedzy

⚫ comiesięczny raport z aktywności profilu

⚫ kampania do targetu - CPC Facebook Ads  na kwotę 200 zł netto

18-26 postów

Do 24 zdjęć

12 wpisów- in

do 26 tweetów

1 300 zł

Wariant 3
⚫ przygotowanie treści w postaci miesięcznego harmonogramu

⚫ publikacja zaplanowanych treści z dedykowaną grafiką

⚫ obsługa 7 dni w tygodniu

⚫ kontakt z klientem w przypadku pytań od użytkowników, wymagających specjalistycznej  

wiedzy

⚫ comiesięczny raport z aktywności profilu

⚫ kampania do targetu CPC Facebook Ads na kwotę 300 zł netto

⚫ obsługa profilu Twitter – GRATIS

26-33 postów

do 32 zdjęć 

18 wpisów - in

do 33 tweetów

1 600 zł

LINKEDIN: Cena wliczona 

w pakiet

Obsługa profilu firmowego  

• utworzenie i prowadzenie profilu

• kompleksowa opieka

• planowanie rozwoju kontentu

• e-PR profilu wśród potencjalnych partnerów 

biznesowych i klientów

Dodatkowo płatne: 

• produkcja dedykowanego kontentu video, 

kampanie specjalne, skomplikowane prace 

graficzne

• kampanie reklamowe

• profil premium

Prowadzenie profilu Twitter dla wariantu 3 w cenie pakietu   

+ LinkedIn

PAKIET SOCIAL MEDIA e-PR
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Oferta prowadzenia fan page biznes na Facebooku

KAMPANIE REKLAMOWE:

FACEBOOK

Cena

(netto)

• minimalny budżet kampanii 

FacebookAds od 800 zł/mc

- 10 % 

prowizji od 

budżetu 

• przygotowanie  kampanii 

Facebook Ads  

• grafika, teksty do reklam w cenie

• obsługa kampanii  

przez Blue Vision  
(uruchomienie,  optymalizacja,

raporty)

- 20%
prowizji  

od  

budżetu



marketing społecznościowych dla twojego biznesu – oferta cenowa, pakiety specjalne:

FACEBOOK BIZNES: Ilość wpisów

miesięcznie

Ceny

(netto)

Obsługa fan page - Wariant 1
⚫ przygotowanie treści w postaci miesięcznego harmonogramu

⚫ publikacja zaplanowanych treści z dedykowaną grafiką

⚫ obsługa 5 dni roboczych w tygodniu

⚫ kontakt z klientem w przypadku pytań od użytkowników, wymagających specjalistycznej  

wiedzy

⚫ comiesięczny raport z aktywności profilu

⚫ kampania CPC Facebook Ads na kwotę 100 zł netto

13-17 postów 1 100 zł

Obsługa fan page - Wariant 2
⚫ przygotowanie treści w postaci miesięcznego harmonogramu

⚫ publikacja zaplanowanych treści z dedykowaną grafiką

⚫ obsługa 6 dni w tygodniu

⚫ kontakt z klientem w przypadku pytań od użytkowników, wymagających specjalistycznej  

wiedzy

⚫ comiesięczny raport z aktywności profilu

⚫ kampania CPC Facebook Ads  na kwotę 200 zł netto

⚫ obsługa profilu Twitter – GRATIS

17-26 postów 1 300 zł

Obsługa fan page - Wariant 3
⚫ przygotowanie treści w postaci miesięcznego harmonogramu

⚫ publikacja zaplanowanych treści z dedykowaną grafiką

⚫ obsługa 7 dni w tygodniu

⚫ kontakt z klientem w przypadku pytań od użytkowników, wymagających specjalistycznej  

wiedzy

⚫ comiesięczny raport z aktywności profilu

⚫ kampania CPC Facebook Ads na kwotę 300 zł netto

⚫ obsługa profilu Twitter – GRATIS

26-35 postów 1 500 zł

KAMPANIE REKLAMOWE:

FACEBOOK

Ceny

(netto)

• minimalny budżet kampanii 

FacebookAds
od 800 zł/mc

- 10 % 

prowizji od 

budżetu 

• przygotowanie  kampanii 

Facebook Ads  

• grafika, teksty do reklam w cenie

• obsługa kampanii  

przez Blue Vision  
(uruchomienie,  optymalizacja,

raporty)

- 20%
prowizji  

od  

budżetu

PAKIET SOCIAL MEDIA VIDEO PR

Prowadzenie profilu Twitter dla wariantów 2, 3 oraz YouTube lub Vimeo dla wariantu 3 w cenie pakietu   

+ YouTube

OFERTA BRAND 

CHANEL 

YOUTUBE LUB

VIMEO

Ceny

(netto)

Obsługa wybranego kanału
• utworzenie i prowadzenie kanału video na 

YT/Vimeo

• kompleksowa opieka nad kanałem

• planowanie rozwoju kontentu

• optymalizacja kanału 

• działania e-PR

Dodatkowo płatne: 

• Produkcja dedykowanego kontentu video 

np. teledysk wizerunkowy, filmiki 

promocyjne, i informacyjne, spoty. 

Aktualizacja:  
• po dostarczeniu treści video

Ceny z wyborem obsługi Facebook 

+ YouTube lub Vimeo
• z wariantem 1 : 200 zł 

• z wariantem 2 : 100 zł 

• z wariantem 3 : w cenie

+ Vimeo

Oferta prowadzenia fan page biznes na Facebooku
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marketing społecznościowych dla twojego biznesu – multipakiet, oferta cenowa:

MULTIPAKIET I CENNIK USŁUG POZA PAKIETAMI

BRAND CHNNEL 

YOUTUBE / VIMEO:

Cena

(netto)

Obsługa kanału na YouTube, 

Vimeo:
• utworzenie i prowadzenie kanału video

• kompleksowa opieka nad kanałem

• planowanie rozwoju kontentu

• optymalizacja kanału 

• działania ePR

Dodatkowo płatne: 

• Produkcja dedykowanego kontentu video 

np. teledysk wizerunkowy, filmiki 

promocyjne, i informacyjne, spoty 

Aktualizacja:  
• po dostarczeniu treści video

Ceny:
• YouTube : 600 zł.

• Vimeo: 600 zł.

• YouTube + Vimeo 1 000 zł.
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SOCIAL MEDIA MULTIPAKIET: Cena

(netto)

Obsługa profili social media:

• prowadzenie i obsługa profili:  Facebook (wariant 3), 

Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Snapchat i inne 

wskazane przez klienta

• prowadzenie i obsługa kanałów social media video: YouTube +

Vimeo

• przygotowanie kompleksowej strategii działań

• pełna moderacja i tworzenie treści 7 dni w tygodniu

• tworzenie i obsługa ustalonych konkursów tematycznych 

• obsługa dedykowanych aplikacji (nadzór, logistyka)

• wsparcie dla wszystkich akcji wizerunkowych  i 

sprzedażowych prowadzonych przez klienta

• wykonanie niezbędnych elementów grafiki w cenie 

abonamentu

• cykliczne planowanie i raportowanie wszelkich aktywności

• narzędzia w postaci zakładek/tabów w cenie abonamentu

• wsparcie graficzne dla profili (covery, wpisy, infografiki)

• obsługa kampanii reklamowych (Social Ads)

• rozwiązania f-commerce

Obsługa dodatkowa (wyceniana indywidualnie):

• kampanie SocialAds (budżet do wykorzystania)

• dodatkowe materiały graficzne i video

• aplikacje mobilne i zaawansowane aplikacje dedykowane

2 250 zł.

LINKEDIN:

Obsługa profilu firmowego  
• utworzenie i prowadzenie profilu

• planowanie rozwoju kontentu

• e-PR profilu wśród potencjalnych partnerów 

biznesowych i klientów

Dodatkowo płatne: 
• produkcja dedykowanego kontentu video, 

kampanie specjalne, skomplikowane prace 

graficzne

• kampanie reklamowe

• profil premium

Cena: 
• obsługa profilu 1 200 zł.

INSTAGRAM:

Obsługa profilu firmowego  
• utworzenie i prowadzenie profilu

• kompleksowa opieka

• planowanie rozwoju kontentu

• e-PR profilu wśród potencjalnych partnerów 

biznesowych i klientów

Dodatkowo płatne: 
• produkcja dedykowanego kontentu

• kampanie specjalne, skomplikowane prace 

graficzne

• kampanie reklamowe 

Cena: 
• obsługa profilu 800 zł.

TWITTER:

Obsługa profilu firmowego  
• utworzenie i prowadzenie profilu

• planowanie rozwoju kontentu

• e-PR profilu wśród potencjalnych partnerów 

biznesowych i klientów

Dodatkowo płatne: 
• Produkcja dedykowanego kontentu video, 

kampanie specjalne, skomplikowane prace 

graficzne

• kampanie reklamowe na Twiterze

Cena: 
• obsługa profilu Twitter: 500 zł.

PINTEREST:

Obsługa profilu firmowego  
• utworzenie i prowadzenie profilu

• planowanie rozwoju kontentu

• e-PR profilu wśród potencjalnych partnerów 

biznesowych i klientów

Dodatkowo płatne: 
• produkcja dedykowanego kontentu video, 

kampanie specjalne, skomplikowane prace 

graficzne

• Kampanie reklamowe 

Cena: 
• Obsługa profilu 650 zł.



CONNECTION.com.pl

SOCIAL MEDIA 

PUBLIC RELATIONS 

CONTENT MARKETING

MARKETING 

kim jesteśmy, dla kogo pracowaliśmy? 

NASZE 

RALIZACJE 

Jesteśmy agencją efektywnej komunikacji

Naszą mocną stroną jest wieloletnie doświadczenie i skuteczność w przekazie. Z pasją obserwujemy bieżące trendy rozwoju

komunikacji, aby zaoferować je naszym klientom. Specjalizujemy się w świadczeniu usług e-PR, a w szczególności MUSIC &

CULTURE PR oraz w standardowej obsłudze PUBLIC RELATIONS, którą kierujemy do klientów z każdego segmentu rynkowego.

Działamy efektywnie w świecie SOCIAL MEDIA. W naszej pracy wykorzystujemy najnowocześniejsze metody MARKETINGU, a

dodatkowo naszą ofertę uzupełniają profesjonalne usługi CONTENT MARKETINGU czyli kompleksowej produkcji treści audio,

video i tekstowych.

http://connection.com.pl/
http://connection.com.pl/portfolio/


CONNECTION.com.pl

CONNECTION MEDIA: CONNECTION public relations - agencja public relations, social media, marketing i content marketing,  artCONNECTION music - wytwórnia fonograficzna 

SZCZEGÓŁY

sprawdź czym jeszcze się zajmujemy

KONTAKT:

CONNECTION public relations 

Tel. 22 405 04 22. Kom. 601 131 556 

mail. office@connection.com.pl

http://connection.com.pl/
http://connection.com.pl/content-marketing/
http://connection.com.pl/content-marketing
mailto:office@connection.com.pl

