
Co oferujemy?

Co otrzymujesz decydując się na SP-Media?

/spmedia.pl

/spmediaszliep

biuro@spmedia.pl

+48 884 001 212

Pozwól nam się zaangażować!

Cześć !!

Z tej strony SP-Media. Jeśli czytasz tę ofertę, to zapewne poszukujesz agencji, która przejmie Twoje
konta w social media i się nimi odpowiednio zaopiekuje.

Poniżej wypisaliśmy, co potrafimy, ale to nie wszystko! Codziennie się szkolimy i uczymy nowych
rzeczy. Jesteśmy zespołem młodych ludzi, którzy stale odnajduje nowe inspiracje i ćwiczy
kreatywność.

ul. Sienkiewicza 76, 89-400 Sępólno Krajeńskie

Skontaktuj się z nami lub odwiedź nas w Naszym
biurze:

Prowadzenie kont na takich
platformach jak Facebook oraz
Instagram

Angażujące treści, chwytliwe
rolki (reels), spójny wygląd
konta

Kampanie reklamowe na
Facebooku i Instagramie

Identyfikacje wizualną w celu
budowania Twojej unikatowej
marki

wieloletnie doświadczenie działań
w social media

angażujące treści i grafiki
tworzone przez
utalentowanych grafików

opiekę i ciągłe monitorowanie
Twojego konta

comiesięczną strategię
prowadzenia Twojego konta

doświadczenie w prowadzeniu
kampanii na Facebooku, co jest
często nieodłącznym elementem
promocji konta



Sprawdź nasze portfolio!

Deweloper Interium Investment

deweloperinteriuminvestment
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Sprawdź nasze portfolio!

Firma fotowoltaiczna Skomat

skomat.fotowoltaika
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Sprawdź nasze portfolio!

Branża beauty NewYou Gabinet Odnowy Biologicznej

newyou.sepolnokrajenskie
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Sprawdź nasze portfolio!

Reklamy na Facebooku
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Sprawdź nasze portfolio!

Instagram (treści dostarczał klient)
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/codziennoscdepresji



promocja wpisów

(osobno ustalany budżet

na kampanię)

każda dodatkowa relacja - 50zł

12 wpisów miesięcznie

12 relacji / bez relacji 900zł

promocja wpisów

(osobno ustalany budżet

na kampanię)

każda dodatkowa relacja - 50zł

4 posty miesięcznie

4 relacje / bez relacji 300zł

8 postów miesięcznie

promocja wpisów

(osobno ustalany budżet

na kampanię)

każda dodatkowa relacja - 50zł

8 relacji / 600zł bez relacjI

Pakiet Pakiet Pakiet

PODSTAWOWY ŚREDNI FULL WYPAS

500 zł 1000 zł 1500 zł

Dodatkowo !

Oferta

biuro@spmedia.pl

/spmedia.pl

+48 884 001 212

/spmediaszliep

Jeśli Twoja firma posiada bloga, to się świetnie składa. W naszej agencji mamy świetnych
copywriterów, którzy chętnie przedstawią ofertę.

Napisz do nas!



Nazywam się Sandra Budnik.

Sandra Budnik

Cześć, jestem Sandra Budnik i pracuję w SP-Media w obsłudze klienta. Praca z ludźmi to jest to, co
lubię. Ważny jest dla mnie stały kontakt z klientem. Zależy mi, aby jak najlepiej zrozumieć Twoje
oczekiwania i przedstawić Ci nasze działania.

Klaudia Sztandera

Cześć, pracuje w SP-Media na stanowisku Młodszy Specjalista ds. Social Media, a czasami także
spełniam się jako Copywriterka. Uwielbiam tworzyć i administrować treści w mediach
społecznościowych, szczególnie jeśli widzę efekty pracy, czyli coraz większą grupę odbiorców. Moja
głowa jest pełna nowych pomysłów.

Kateryna Ptashnyk

Pryvit! Zdobyłam doświadczenie na stanowisku graficzka w Ukrainie, a teraz się realizuje w SP-Media.
Inspiracje czerpie z życia, doświadczania nowych rzeczy i poznawania ludzi, czego mi tu nie brakuje.
Czekam na nowe wyzwania!

+48 884 001 212

sandra@spmedia.pl

Skontaktuj się zemną :)

ul. Sienkiewicza 76 89-400 Sępólno Krajeńskie


