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PRZEGLĄD
OFERTY



01 Reklama Facebook,
Instagram, Linkedin, Tiktok,
Twitter, Snapchat

03 Pozycjonowanie/SEO
usługi

02 Reklama Google Ads,
Allegro, Youtube

04 Pozycjonowanie/SEO
ecommerce

05 Prowadzenie fanpage

06 Strony internetowe i sklepy

07 Usługi dodatkowe

00 Automatyzacja kampanii-
oferta dla nowych biznesów,
lub takich z małym budżetem



Pakiet startowy
 400 PLN

 (miesięcznie)

Pakiet Standardowy
 600 PLN

 (miesięcznie)
Zaawansowany

do 1 000 PLN obsługiwany
budżet 

do 2 000 PLN obsługiwany
budżet 

Na tym etapie zalecamy
przejście na zarządzanie przez

naszego specjalistę (patrz
kolejne slajdy)

Działania prowadzone są na
naszych kontach do których

masz dostęp do wglądu

Działania prowadzone są na
naszych kontach do których

masz dostęp do wglądu

Kampanie na naszym koncie,
lub Twoim (według preferencji)

brak remarketingu
jeden rodzaj kampanii

remarketing
uwzględniony w pakiecie
jeden rodzaj kampanii

obsługa full
wszystkie rodzaje kampanii

*Przy płatności rocznej z góry 1 abonament gratis
**Do każdego abonamentu należy doliczyć jednorazową opłatę startową + za stworzenie kampanii

Automatyzacja bez udziału człowieka.
Najtańsza oferta dla biznesów, które dopiero
zaczynają lub nie mają budżetu reklamowego

Szybko, tanio i skutecznie.
Dlaczego taka cena?

Aby móc pomóc początkującym
biznesom, lub takim z małym
budżetem wprowadziliśmy do
oferty pełną automatyzację.

Dzięki temu, że Twojej kampanii
nie obsługuje człowiek, a
samouczący się algorytm

mogliśmy stworzyć taką ofertę.



Mini 
 1000 PLN

 (miesięcznie)

Początkujący 
 2000 PLN

 (miesięcznie)

Standardowy 
 3000 PLN

 (miesięcznie)

do 2 000 PLN obsługiwany
budżet Facebook Ads

2000-4000 PLN obsługiwany
budżet Facebook Ads

4000-7000 PLN obsługiwany
budżet Facebook Ads

Biorąc pod uwagę niski budżet
skupiamy się na promocji i

remarketingu.

Pakiet skierowany do
biznesów o dobrze

stargetowanych grupach
docelowych. 

Pakiet pozwalający na pełne
rozwinięcie żagli, optymalizację

kampanii i wykorzystywanie
wielu formatów jednocześnie.

Podstawowy copywriting
reklamowy i grafika
Projektujemy z Tobą
strategię używając briefu
reklamowego
Realizacja ustalonej strategii

Podstawowy copywriting
reklamowy i grafika
Projektujemy z Tobą
strategię używając briefu
reklamowego
Realizacja ustalonej
strategii

Podstawowy copywriting
reklamowy i grafika
Projektujemy z Tobą
strategię używając briefu
reklamowego
Realizacja ustalonej
strategii

Profesjonalny 
 3000 PLN + 10% budżetu

 (miesięcznie)

Indywidualny pakiet, dopasowany ściśle
do potrzeb Twojego biznesu. 

Dodatkowy konsulting do 3 godzin
miesięcznie

Projektowanie lejka
Optymalizacja lejka marketingowego
Tworzenie dedykowanych grafik
Pisanie długich tekstów
perswazyjnych/reklamowych
Wszystkie typy działań

ruch, aktywność, lead ads,
sprzedaż z katalogu, konwersje,
mikrokonwersje, branding i inne.

Na zasadzie "oddajesz nam konto i o
nic się nie martwisz"

 
*Przy płatności rocznej z góry 1 abonament gratis
**Do każdego abonamentu należy doliczyć jednorazową opłatę startową + za stworzenie kampanii

Reklamy na:

Podstawowy Full Service



Mini 
 1000 PLN

 (miesięcznie)

Początkujący 
 2000 PLN

 (miesięcznie)

Standardowy 
 3000 PLN

 (miesięcznie)

do 7 000 PLN obsługiwany
budżet Google Ads

do 15 000 PLN obsługiwany
budżet Google Ads

do 30 000 PLN obsługiwany
budżet Google Ads

Biorąc pod uwagę niski
budżet skupiamy się na

promocji i remarketingu.

Podstawowy pakiet dla
rozwiniętych firm, które pragną

zwiększania zasięgu i
utrwalania się w świadomości

już pozyskanych klientów.

Pakiet flagowy dla firm z sektora
MŚP, które szukają już nie tylko

poprawnego zarządzania
inwestycją reklamową, ale i

pogłębioną optymalizacją, która
na konkurencyjnym rynku pozwala

uzyskać znaczne oszczędności.

Podstawowy copywriting
reklamowy i grafika
Projektujemy z Tobą
strategię używając briefu
reklamowego
Realizacja ustalonej
strategii

Podstawowy copywriting
reklamowy i grafika
Projektujemy z Tobą
strategię używając briefu
reklamowego
Realizacja ustalonej strategii

Podstawowy copywriting
reklamowy i grafika
Projektujemy z Tobą strategię
używając briefu reklamowego
Realizacja ustalonej strategii

Profesjonalny 
 3000 PLN + 10% budżetu

 (miesięcznie)

Indywidualny pakiet, dopasowany ściśle
do potrzeb Twojego biznesu. 

Dodatkowy konsulting do 3 godzin
miesięcznie

Projektowanie lejka
Optymalizacja lejka marketingowego
Tworzenie dedykowanych grafik
Pisanie długich tekstów
perswazyjnych/reklamowych
Wszystkie typy działań

search, display-banery, youtube,
performance max, shopping
(merchant center) i inne

Na zasadzie "oddajesz nam konto i o
nic się nie martwisz"

 

*Przy płatności rocznej z góry 1 abonament gratis
**Do każdego abonamentu należy doliczyć jednorazową opłatę startową + za stworzenie kampanii

Podstawowy Full Service



Pozycjonowanie,
SEO - usługi/
głównie
lokalne

Okres umowy: 12 miesięcy.

Przy płatności z góry za 12
miesięcy - 1 miesiąc gratis.

Wszystkie kwoty są kwotami netto, w PLN

We wszystkich pracach wykorzystujemy narzędzia,
których miesięczny koszt subskrypcji wynosi min. 2 100
PLN dla jednej firmy:
Semstorm, Senuto, Ahrefs, Google Keyword Planer, Majestic, Moz,
SEOQuake, SemRush, Screaming Frog, SiteLiner, Surfer SEO,
SEOStation, Answer The Public, Google Search Console, Google
Analytics, DeepCrawl, OnCrawl.

Cena



Pozycjonowanie,
SEO E-commerce

Sklepy 
internetowe

Okres umowy: 12 miesięcy.

Przy płatności z góry za 12
miesięcy - 1 miesiąc gratis.

Wszystkie kwoty są kwotami netto, w PLN

We wszystkich pracach wykorzystujemy narzędzia,
których miesięczny koszt subskrypcji wynosi min. 2 100
PLN dla jednej firmy:
Semstorm, Senuto, Ahrefs, Google Keyword Planer, Majestic, Moz,
SEOQuake, SemRush, Screaming Frog, SiteLiner, Surfer SEO,
SEOStation, Answer The Public, Google Search Console, Google
Analytics, DeepCrawl, OnCrawl.

Cena



Jednorazowa optymalizacja fanpage 300 zł 
Cena za 1 post to 100 zł, wchodzi w to:

 Stworzenie grafiki
 Napisanie tekstu reklamy/posta
 Ustalenie strategii

Przy liczbie większej jak 10 postów w miesiącu dodajemy za darmo odpisywanie
na komentarze (do 60 minut czasu pracy specjalisty)

1.
2.

a.
b.
c.

3.

Dodatkowo  w niektórych przypadkach zalecamy promowanie posta do
odpowiedniej grupy osób. Cena 50 zł + budżet

Prowadzenia
fanpage



Branding-rebranding-
logo-prace graficzne-
identyfikacja wizualna-
brand book

NAZWA MARKI
SLOGAN MARKI
KOLORYSTYKA I TYPOGRAFIA
LOGO
KSIĘGA ZNAKU
WIZYTÓWKA
ULOTKA
AKCYDENSY-PAPIER FIRMOWY
KOPERTA
GRAFIKI NA ODZIEŻ
TECZKA OFERTOWA
ROLLUP
FANPAGE
PROJEKT STRONY INTERNETOWEJ
GADŻETY FIRMOWE



ZASADNICZO DO 4-5 PODSTRON, JEŚLI NIE MA NA NICH JAKIŚ
SKOMPLIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI TO 2500 NETTO. JEŚLI KLIENT
DOSTARCZY WSZYSTKIE ZDJĘCIA I TEKSTY, JEŚLI NIE TRZEBA DOLICZYĆ
GRAFIKA I COPYWRITERA

SKLEPY INTERNETOWE WYCENIANE SĄ W ZALEŻNOŚCI OD PLATFORMY I
LICZBY PRODUKTÓW.

LOGO WRAZ Z KSIĘGĄ ZNAKU (MOŻNA PÓŹNIEJ UŻYWAĆ NA MATERIAŁACH
REKLAMOWYCH, TECZKACH, KUBKACH ITP)
- 1900 ZŁ NETTO

Jaka jest cena za 
stronę internetową?



Tworzenie i wdrażanie lejków marketingowych/sprzedażowych

Szkolenia firmowe

Wdrażanie systemu lead nurturing, follow up i email marketing

Optymalizacja konwersji za pomocą hotjar i google optimize

*Wycena indywidualna

Usługi dodatkowe



VIPKrok 1: 
projektujemy cały system i go
wdrażamy (tj. reklamy, cały lejek
sprzedażowy, piszemy oferty,
wdrażamy email marketing,
tworzymy filmy reklamowe, sesja
zdjęciowa)

Krok 2:
prowadzimy wybrane media
reklamowe, plus na bieżąco
optymalizujemy cały lejek
marketingowy (od reklam, po
testowanie konwersji na landing
page i stronach docelowych, plus
konsultacje i doradztwo
biznesowe)

Stajemy się Twoim zespołem

Oferta wyceniana
indywidualnie,
przeznaczona dla
dużych inwestorów.
Alternatywa dla
tworzenia swojego
własnego działu
marketingu w firmie



Podstawowe Q&A 
Czy jest obligatoryjna umowa?
-Tak, płatność comiesięczna z góry -fvat.
Czy dostaję jakąś gwarancję? 
-Oczywiście, gwarancję wykonania usługi/strony
internetowej. Wszystko będzie działać tak jak określimy
w umowie 

 
Jakie są ewentualne okresy wypowiedzenia?
-1 pełny miesiąc dla reklam chyba że ustalimy inaczej w
umowie



Dlaczego my? 
ponieważ dostarczamy 
rezultaty
MÓWIĄ O NAS W 
WIELU MEDIACH



ul. Brzezińska 52, 
92-111Łódź
+48 790-768-482 
info@rafalszrajnert.pl
info@uniqueseo.pl

Kontakt
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