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 Anexa 1. Marketing as a Service - Pachete de servicii pentru externalizarea activităților de marketing

   Pentru companiile mici și startup-uri.
Include servicii de design grafic, social 
media marketing, web development și 
copyright.

   Consultanță în marketing

Suport în elaborarea planului de 
marketing, a bugetului de cheltuieli
și în urmărirea eficienței investiților în
publicitate.   

   Pachet de identitate vizuala

Design de logo, boșură de prezentare, 
grafică pentru cărți de vizită, foaie cu 
antet; 
+ 6 ore design grafic și editare foto,
în fiecare lună.

   Web Development

Dezvoltarea și publicarea unui website 
de prezentare Webstarter (vezi verso),
instalare CMS² și mentenanță pe toată
perioada contractului.

   Social Media Marketing

Gestionarea integrală a doua conturi de 
social media, prin două postări pe
săptămână, interacțiunea cu utilizatorii
și managementul publicității prin
rețele de socializare.

   Copywriting

Furnizare de conținut editorial pentru
canalele de comunicare, transcreație³
în limita a 2000 de cuvinte.  
+ 4 ore de copywriting în fiecare lună

   Raportare lunară

Prezentarea rezultatelor, planificarea
acțiunilor viitoare, concluzii.

Cam tot ce ai nevoie să pornești la
drum. În funcție de obiectivele
stabilite putem adăuga sau renunța 
la anumite servicii.  

435€/lunar|recomandare 6 luni

   Analiza pieței

Analiza SWOT, a situatiei economice
a concurenței, oportunităților, 
segmentarea pieței, definirea  strategiei 
de comunicare și de brand pentru 
o poziționare corectă.

   Servicii integrate de marketing și
comunicare pentru companiile care nu
lasă piața să le conducă afacerea. 

   Design grafic

(Re)Branding și implementarea 
serviciului de design grafic pentru 
toate canalele de comunicare.

+ pachetul WebMaster  

   Online Marketing Management

Optimizarea pentru motoarele de
căutare  (SEO), managementul  
anunțurilor plătite (SEM), gestionarea
conturilor de rețele sociale (SMM). 
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   Content Marketing 

Managementul conținutului editorial
și al comunicării. Online si offline.

+ facilități de infrastructură pentru
organizare de ședințe, seminarii
sau conferințe. 

   Inbound Marketing all-inclusive
Ai idee cât te costă un departament
intern de marketing?
Mai bine alege o întreagă agenție. 

   Audit de marketing

Analiza situației din prezent, a 
campaniilor desfășurate, a clienților
existenți si potențiali, stabilirea
obiectivelor comerciale și de brand.

   Team Relocation

Un specialist front-end (CSS3, HTML5)
și un designer grafic vor fi relocați câte 
o zi pe săptămână la tine și vor lucra
exclusiv pentru tine.

   Captură și montaj foto-video

Servicii de fotografiere digitală și
de captura video, manipulare, editare
și montaj, în limita a 14 ore/lună.

Filmăm și cu drona!

   Un panou de afișaj publicitar

dintre cele disponibile,  cu realizarea
materialelor de comunicare inclusă.
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   Coaching pentru echipa de vânzări

Ședințe săptămânale de vânzari cu 
un consultant dedicat.

Care e pasiunea ta?

Daca nu ai răspuns “marketing”,
lasă-ne pe noi să ne ocupăm de el.

1375€/lunar | recomandare 12 luni 


