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  Chcesz dotrzeć ze swoimi produktami lub usługami do  
większej liczby użytkowników? Chcesz zwiększyć zainteresowanie 
Twoją marką, produktem lub usługą? Zainwestuj w optymalizację 
reklam na Facebooku.

Do kogo skierowany jest pakiet?

Pakiet skierowany jest do firm, które chcą zwiększyć rozpoznawalność  
marki, produktu lub usługi, dotrzeć do jak największej liczby nowych użyt-
kowników, skłonić ich do działania, zaangażować w życie marki, sprawić  
by stali się jej lojalnymi fanami, konsumentami i cichymi ambasadorami  
polecającymi ją kolejnym użytkownikom.

Jakie korzyści płyną z pakietu? 

Budowanie świadomości marki, zwiększenie jej rozpoznawalności, budowanie 
coraz większej grupy potencjalnych Klientów, zwiększenie ruchu na stronie, 
coraz większa liczba fanów angażujących się w socialowe życie marki, pozy-
skiwanie nowych kontaktów, zwiększenie sprzedaży produktów lub usług. 

O co chodzi z tą optymalizacją?

Dzięki optymalizacji kampanii reklamowych na Facebooku dążymy do tego, 
aby dotrzeć do Twojej grupy docelowej przy użyciu jak najmniejszych kosz-
tów. Za pomocą naszych narzędzi, o odpowiedniej porze dnia docieramy  
do Twojego potencjalnego Klienta, który realnie jest zainteresowany Twoją 
marką, produktem czy usługą, jednocześnie minimalizując koszt dotarcia.  
Innymi słowy Twoja reklama pojawia się w odpowiednim czasie, miejscu i trafia  
do odpowiedniej osoby przy niewielkim koszcie dotarcia.

Co muszę zrobić aby skorzystać z pakietu?

Skontaktuj się z nami! 
Zadamy Ci kilka pytań, 
by lepiej poznać Twoją markę! 

Wybierz swój pakiet!



Konfiguracja Pixel
Wybór grupy docelowej
Wykluczenia w grupie 
docelowej
Lookalike
Targetowanie reklam
Wybór miejsc 
wyświetlania reklam
Optymalizacja kosztów 
reklamy dopasowana 
do rodzaju postu
Stałe monitorowanie grupy 
docelowej (analiza dziesiątek 

tysięcy zmiennych dotyczących 

potencjalnych klientów)
Stałe wsparcie 
Opiekuna Klienta

Limit postów 
reklamowanych

Kreacja Dark Post
w pakiecie

Kampanie remarketingowe 
proste

Kampanie remarketingowe 
dynamiczne

Lead Ads

Sugerowany minimalny 
budżet miesięczny
na reklamę na FB

Działania dodatkowe:

Kreacja Dark Post 
– dodatkowa poza pakietem

Pakiet 299 pln
netto/miesięcznie

4 POSTY 8 POSTÓW BEZ LIMITU BEZ LIMITU

1 KREACJA 
W CENIE

2 KREACJE 
W CENIE

2 KREACJE 
W CENIE

350 pln 
netto

600 pln 
netto

1500 pln 
netto

3000 pln 
netto

300 pln 
netto

250 pln 
netto

200 pln 
netto

150 pln 
netto

Opłata instalacyjna
Przy umowie 6 miesięcznej Przy umowie 12 miesięcznej

999 pln netto 599 pln netto 999 pln netto 1 pln netto
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Poniżej znajduje się symulacja,  
która pomoże Ci wyliczyć koszt na 
start, czyli koszt usługi w pierw-
szym miesiącu (zawiera jednorazo-
wą opłatę instalacyjną) przy umowie 
na okres 12 miesięcy! Każdy kolejny 
miesiąc nie zawiera opłaty instala-
cyjnej.

Jeśli interesuje Cię inny pakiet 
niż ten sugerowany w tabeli, zmień 
kwoty i oblicz koszt wybranego przez 
Ciebie pakietu.

Rodzaj pakietu 

Opłata instalacyjna 

Sugerowany 
minimalny
budżet reklamowy
na FB 

299 pln netto 

1 pln netto 

350 pln netto 

Koszt na start, 
w pierwszym 
miesiącu:

Koszt w kolejnych 
miesiącach:

650 pln netto 

649 pln netto 

Pakiet 499 pln
netto/miesięcznie

Pakiet 699 pln
netto/miesięcznie

Pakiet 999 pln
netto/miesięcznie


