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Agencja Zebra - Dawid Sawicki zajmuje się wielokanałową 
reklamą marketingową. Nasze doświadczenie, analizy rynkowe 
i twarde dane pozwalają nam być zawsze o krok przed 
konkurencją. Skupiamy się na pozyskaniu Twoich klientów, 
dlatego Ty możesz po prostu zająć się pracą. Dzięki współpracy 
z różnymi firmami wypracowaliśmy sobie wysoką renomę na 
rynku. 

Pomogliśmy Już Setkom Firm Dotrzeć
Do Ponad 10 Milionów Odbiorców

Nasze usługi

O nas

Branża marketingowa i stosowane w niej środki przekazu oraz technologia szybko się zmienia, 
dlatego nasz zespół stale się szkoli i śledzi trendy potrzebne do uzyskania najlepszych wyników 
dla naszych klientów, zapewniając tym samym najwyższą jakość usług. Dzięki kompleksowości 
naszych usług prowadzimy Social - Media Marketing na wielu platformach w zależności od 
zapotrzebowania branży klienta.

STRATEGIA 
Jedną z najważniejszych rzeczy jest 
opracowanie indywidualnej strategii 
marketingowej. Zawiera ona pracę 
kreatywną jak i analityczną.

Spełniamy marzenia
Agencja Zebra

 

MATERIAŁY REKLAMOWE
Nasz zespół przygotowuje potrzebne 
materiały reklamowe dostosowane 
do danego kanału komunikacji.

OPRACOWANIE TREŚCI
Niezwykle ważnym elementem 
jest opracowanie dopasowanej 
treści. Potrzeba na to dokładnego 
researchu.
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W większej mierze zainwestowanie 
pieniędzy w SMM (Social-Media Marketing) 
z udziałem profesjonalnej firmy przynosi 
zyski. Warto jednak zacząć od audytu 
biznesu, który pozwoli określić ryzyko. 
Niewątpliwie największym atutem działania 
mediów jest możliwość dotarcia do klienta 
za stosunkowo niską cenę. 

Nie należy jednak zamykać sie na zyski, 
gdyż ten rodzaj marketingu niesie za sobą 
wiele innych pozytywnych aspektów, 
dzięki możliwości bezpośredniej rozmowy 
z odbiorcami. Możliwość wysłuchania 
klientów jest szczególnie ważna dla istoty 
działania firmy. Co daje tak na prawdę 
SMM?

Budowanie wizerunku i świadomości marki 
jest elementem kluczowym do pozyskania 
pozycji lidera na rynku. Dlatego strategia 
komunikacji i rozwoju powinna być 
szczególnie precyzyjna. Na silny i mocny 
wizerunek marki wpływa w znaczącej 
mierze jakość produktu lub usługi.

BUDOWANIE
WIZERUNKU

Nie oszukujmy się, zwiększanie 
zysków to najczęszczy powód przy 
wybieraniu Social Media Marketingu. 
Dzieje się tak dlatego, że za działaniami 
związanymi z marketingiem SMM idą 
korzyści majątkowe - dzięki starannie 
dopracowanym kampaniom jesteśmy w 
stanie pozyskiwać nowych klientów oraz 
nawracać na zakup tych, co np. opuścili 
nasz koszyk.

ZWIĘKSZANIE
ZYSKÓW

DOTRZYJ DO GRUPY 
DOCELOWEJ

Social - Media Marketing, czy 
warto?

Facebook, Instagram, czy TikTok to najbardziej popularne 
portale na świecie, gdzie gromadzą ponad 2 miliardy 
użytkowników dziennie, dzięki czemu można dotrzeć do 
dosyć sporej grupy docelowej.

DUŻY ZASIĘG 
INFORMACJI

Dzięki bezpośredniej aktywizacji klientów i użytkowników 
jesteśmy w stanie budować stałą grupę odbiorców, która 
stanie się częścią społeczności tworzącej firmę. Opinia klienta 
w budowaniu marketingu jest bardzo ważnym aspektem.

BLISKI KONTAKT Z 
KLIENTEM

Pierwsze efekty Social - Media Marketingu da się zauważyć 
w stosunkowo krótkim czasie. Już po pierwszym miesiącu 
jesteśmy w stanie zauważyć znaczący wzrost zainteresowania 
naszymi produktami lub usługami.

SZYBKIE 
EFEKTY



Cena audytu : 199 zł
Cena strategii reklamowej: 299 zł 
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Jak wygląda współpraca?

Audyt
Krok Pierwszy

CHĘĆ NAWIĄZANIA 
WSPÓŁPRACY
Kontaktując się z nami z zamiarem podjęcia 
współpracy przekazujemy Tobie niezbędne 
nam do działań pytania.

WYPEŁNIENIE BRIEFU 
Wypełnienie briefu nie powinno zająć Ci 
więcej niż 8 minut, a dzięki niemu jesteśmy 
w stanie bardziej precyzyjnie dopasować 
ofertę dla Twojej firmy.

ZAPOZNANIE Z BRIEFEM, AUDYT 
I STRATEGIA REKLAMOWA
Po zapoznaniu z briefem dostajesz od nas 
odpowiedź, czy współpraca ma sens. Jeżeli 
tak masz możliwość zamówienia usługi.

PODPISANIE UMOWY
Bez umowy się nie obejdzie, dzięki temu 
obie ze stron są ubezpieczone. Najkrótszy 
czas trwania umowy to 6 miesięcy, a 
najdłuższy 24 miesiące.

REALIZACJA
KROK 
DRUGI

STWORZENIE PROFILÓW/
OPTYMALIZACJA 
Odpowiednie przygotowanie profilów to bardzo 
ważny proces umożliwiający potencjalnemu 
klientowi odnaleźć potrzebne informacje. 

WDRAŻANIE STRATEGII 
MARKETINGOWEJ
Trzymajmy się planu i zacznijmy wdrażać 
naszą strategię marketingową. Dzięki temu 
niczego nie przeoczymy! 

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW 
GRAFICZNYCH/TEKSTOWYCH
Przygotowanie materiałów graficznych i 
tekstowych, które mają zachęcić klienta to 
klucz do sukcesu!

PUBLIKACJA, EFEKTY
Po akceptacji planujemy, a następnie 
publikujemy wszystkie materiały. Zostało 
tylko zbieranie żniw! :)

W drugim kroku skupiamy się 
na realizacji powierzonych nam 
zadań. Do tego będzie potrzebne 
zoptymalizowanie lub utworzenie 
profilu danej marki w staranny 
sposób tak, by klient znalazł wszystkie 
potrzebne mu informacje.

Marketing to branża, która szczególnie 
potrzebuje kreatywności oraz precyzji 
w planowaniu. Dlatego ważnym 
elementem jest dokładne wdrożenie 
strategii marketingowej.  

Dzięki odpowiedniej dystrybucji 
starannie przygotowanych materiałów 
zwiększamy świadomość marki i 
zasięg. Odpowiednio przygotowana 
reklama to klucz do sukcesu, która 
jest niemniej ważna, niż odpowiednio 
dobrana grupa odbiorców. Nasz 
kreatywny przekaz może przyciągnąć 
klienta do strony internetowej, 
konkretnego produktu, filmu, obrazu.



POST STANDARDOWY POST PRODUKTOWY
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Prócz zauważalnych efektów chcemy, by 
nasi Klienci mieli podgląd na statystyki 
z działań przez nas prowadzonych. W 
dużym skrócie raport zbiera wszystkie 
najważniejsze informacje, wnioski, odkrycia 
w czytelnej dla Ciebie formie. 

Jakie informacje zawiera 
raport?
W zależności od prowadzonych działań są to 
m.in. 
- Zasięgi w kanałach społecznościowych,
- Ilość pozyskanych leadów (kontaktów),
- Najlepsze posty,
- Zaangażowanie,
- Informacje demograficzne,
- Informacje ścisłe o grupie docelowej,
- Postrzeganie marki - wydźwięk wypowiedzi,
- Przyrost publiczności,
- Inne dane statystyczne

RAPORT
KROK
TRZECI

Facebook Ads

Formy reklamy na Facebooku

POST WIDEO Transmisja na żywo

Facebook oferuje szeroką 
gamę dostępnych narzędzi do 
tworzenia postów, a styl naszej 
komunikacji zależy od nas. Nie 
boimy się eksperymentować 
z formami dotarcia, by 
zobaczyć jakie formaty 
uzyskują najlepsze wyniki. 
Różnorodność naszych treści 
doceniają nie tylko nasi klienci, 
ale też algorytm Facebooka, 
który wyłapuje ciekawe 
treści, które są wartościowe. 
Różnorodność powinna być 
podstawą tworzenia strategii 
komunikacji - ale nie zawsze 
się sprawdza. Możemy 
dodawać posty tekstowe, 
graficzne, wideo, posty z 
udostępnieniem, ankiety, 
gify, posty humorystyczne, 
produktowe. Reklamę możemy 
nastawić na pozyskiwanie 
kontaktów, wiadomości, 
połączeń, zwiększenie 
świadomości marki, zakup 
produktów. Jak zatem widzimy 
możliwości jest mnóstwo!



Zaawansowana 
konfiguracja Google 
Analtyics / PIXEL FB

Publikacja postów: 
od 10 miesięcznie

Płatne kampanie 
reklamowe od 4 
miesięcznie (5% 
wysokości budżetu)

Zaawansowana 
obsługa graficzno - 
merytoryczna
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Facebook - Cennik

Zaawansowana 
konfiguracja Google 
Analtyics / PIXEL FB

Publikacja postów: 6 
miesięcznie

Płatne kampanie 
reklamowe: 1-2 
miesięcznie (15% 
wysokości budżetu)

Obsługa graficzno - 
merytoryczna

SREBRO

790 zł

Zaawansowana 
konfiguracja Google 
Analtyics / PIXEL FB

Publikacja postów: 8 
miesięcznie

Płatne kampanie 
reklamowe: 1-3 
miesięcznie (10% 
wysokości budżetu)

Zaawansowana 
obsługa graficzno - 
merytoryczna

990 zł

ZŁOTODIAMENT

Indywidualnie

Cennik jest orientacyjny i nie zawsze stanowi faktycznej ceny usługi. Cena 
ustalana jest indywidualnie i może różnić się na korzyść lub niekorzyść klienta, 
ale jest ustalana zawsze przed rozpoczęciem działan. W skład ceny nie wchodzi 
cena jednorazowa za audyt oraz strategię marketingową.

Wszystkie pakiety zawierają:

Będziemy kontrolować i 

odpowiadać na wiadomości od 

Twoich odbiorców.

Skonfigurujemy w odpowiedniu 

sposób Twój fanpage i nadamy mu 

błysku! 

Pod koniec miesiąca/kwartału 

dostaniesz szczegółowy raport i 

analizę.

Konfigurację profilu Obsługę komunikacji Raporty i analizy

STANDARDOWY POST ZE 
ZDJĘCIEM

ZDJĘCIE LUB FILMIK NA 
STORY

Instagram Ads
Instagram to portal należący do Facebook, 
Inc., gdzie za pomocą zintegrowania z 
portalem Facebook jesteśmy w stanie 
docierać do większego segmentu osób, 
w tym użytkowników witryny Instagram. 
Twórcy aplikacji Instagram twierdzą, że 
najlepszym aspektem reklam w portalu jest 
zwiększenie świadomości marki.

Na Instagramie wyróżniamy różne typy 
kampanii np. : podstawową (na zdjęcie), na 
story, karuzelową i wideo. Rodzaj kampanii 
stosowany jest w zależności od potrzeb i 
rodzaju produktu/usługi. Ceny na instagramie 
nie mają cennika i są ustalane indywidualnie 
w zależności, czy prowadzony jest sam, czy w 
pakiecie z Facebookiem.

ZEBROWE LOVE



Podane ceny są cenami brutto.
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Agencja Zebra
Dawid Sawicki

Skorzystaj z naszych usług, a 
my pomożemy Ci wznieść Twoją 
markę na wyższy poziom!

Bądźmy w kontakcie!
        +(48) 731-566-999 
biuro@agencjazebra.pl

Siedziba Pomorskie,
Chojnice, 89-600
ul. Grunowo 13
+(48) 731-566-999

Siedziba Kujawsko-
Pomorskie
Toruń, 87-100
ul. Adama Mickiewicza 50/15


