


Zakres naszych usług

Prowadzenie fanpage na
Facebooku

Prowadzenie profilu na
Instagramie

Dbanie o spójny wizerunek
firmy

Obsługa Klienta 
w mediach społecznościowych



Zakres naszych usług

Realizacja kampanii
reklamowych

Facebook/Instagram

Realizacja sesji zdjęciowych
oraz filmów promocyjnych

Newslettery, 
Influencer Marketing

 
ulotki/menu/strony internetowe



Przykładowe
posty graficzne,

projekty

















Przykładowe 
projekty ulotek







Przykładowe 
projekty kart

menu 







Przykładowe
zdjęcia

















Przykładowe
projekty stron internetowych







Przykładowe
projekty posty naszej

praktykantki









Etapy współpracy

Omówienie
potrzeb 

i oczekiwań.

Przedstawienie
planu

marketingowego.

Podjęcie 
współpracy 

zgodnie 
z ustaloną 
strategią.



Korzyści ze
współpracy

Opowiednia komunikacja w mediach
społecznościowych przyciąga nowych klientów,

Możesz być w bieżącym kontakcie ze stałymi klientami,
by informować ich o aktualnościach/promocjach,

zachęcać do ponownej wizyty,

Zwiększenie zasięgów przy pomocy odpowiednio
stworzonych kampanii rekamowych,

Systematyczne dodawanie postów jest bardzo
czasochłonne, współpracując z nami nie musisz

się o to martwić,

Oryginalne grafiki, komunikacja pozwalają na
wyróżnienie się wśród konkurencji,

Nie przepalasz budżetu na źle ustawione kampanie
reklamowe,

Zakres naszych umiejętności pozwala na pracę
na wielu obszarach.



BASIC EXTRAPREMIUM

Facebook- kompleksowa 
obsługa prowadzenia profilu

3 posty/tydzień
optymalizacja profilu

obsługa klienta
 (odpowiadanie na wiadomości

 i komentarze)
Facebook Story

Facebook- kompleksowa 
obsługa prowadzenia profilu

3 posty/tydzień
optymalizacja profilu

obsługa klienta
 (odpowiadanie na wiadomości i 

komentarze)
Facebook Story

Instagram- kompleksowa 
obsługa prowadzenia profilu

3 posty/tydzień
optymalizacja profilu

obsługa klienta
 (odpowiadanie na wiadomości 

i komentarze)
Instagram Story

Organizacja konkursów

Facebook- kompleksowa 
obsługa prowadzenia profilu

4 posty/tydzień
optymalizacja profilu

obsługa klienta
Facebook Story

Instagram- kompleksowa 
obsługa prowadzenia profilu

4 posty/tydzień
optymalizacja profilu

obsługa klienta
 (odpowiadanie na wiadomości

i komentarze)
Instagram Story

Organizacja konkursów

Płatne kampanie w Social Mediach

Płatne kampanie w Social Mediach

Darmowa sesja zdjęciowa 1x/3 msc

Do wykorzystania 4h miesięcznie
 na inne działania marketingowe

 lub projekty graficzne



O nas

Victoria
Toboła

Anna 
Chojnowska

Połączyły nas różne firmy 
ale jeden cel 

- wsparcie przedsiębiorców na różnych płaszczyznach 
 

Od 4 lat poszerzamy swoją wiedzę
 oraz szkolimy się z zakresu marketingu. 

Zapraszamy do współpracy!

Marta 
Telenda

Natalia
Kędzia



Zaufali
nam:

i wielu innych!



Zapraszamy 
do 

współpracy

office@pantherbusiness.pl

+48 797 993 184


