OFERTA SPECJALNA
Administrowanie rosyjskojęzycznych
firmowych stron w popularnych
sieciach społecznościowych

www.erbi-ltd.com

Bogatym źródłem klientów i partnerów w Rosji są sieci
społecznościowe. Dlatego proponujemy nasze usługi w stworzeniu i
bieżącym prowadzeniu rosyjskojęzycznych firmowych stron w
popularnych sieciach społecznościowych (Vkontakcie, Facebooku,
Instagramie, itd.).
Są to bardzo potrzebne i skuteczne działania ukierunkowane na
rozwój biznesu. Aktywność firm zagranicznych w sieciach
społecznościowych nie tylko promuję marki handlowe i producentów
oraz dopinguję popyt na towary wśród konsumentów, ale i przyciąga
uwagę potencjalnych dystrybutorów i buyerów z sieci handlowych.
Poza tym umożliwia prowadzenie monitoringu koniunktury rynkowej,
cen, popytu i konkurencji.
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Rejestracje domeny firmowej w grupie «.ru»

Każda
nasza oferta
zawiera

Rejestracja na domenie firmowej serwera poczty
elektronicznej z grupą adresów
Stworzenie strony firmowej w wybranych sieciach
społecznościowych
Administrowanie strony firmowej

Aktualizacji strony, publikacji nowości, zdjęć,
filmów, tekstów itp
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Optymalny
1400 zł
Minimalny
700 zł
• Codzienna publikacja 1
zdjęcie / film
• Bez wsparcia
reklamowego

Budżetowy
950 zł

Maksymalny
1800 zł
• Codzienna publikacja – 3
zdjęcie / film

• Codzienna publikacja – 2
zdjęcie / film

• Ilość polubień > 200

• Ilość polubień – 100

• Ilość obserwujących
> 5000

• Ilość polubień – 50

• Ilość obserwujących –
3000

• Miesięczny przyrost
obserwujących > 200

• Ilość obserwujących –
1000

• Miesięczny przyrost
obserwujących - 50

• Oryginalne pozdrowienia
z okazji świąt

• Codzienna publikacja – 1
zdjęcie / film

Do każdego zestawu oferujemy: odpowiedzi na zgłoszenia interesantów, tłumaczenie na język
polski i przesyłanie najciekawszych postów, publikacja zaproszeń na imprezy i nowości
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opłaty miesięczne

Optymalny
1500 zł
Minimalny
950 zł
•Publikacji postów
– 1-2 tygodniowo
•Bez wsparcia
reklamowego

Maksymalny
1950 zł

•Codzienna publikacja
postów
•Publikacji postów
– 2-3 tygodniowo
•Ilość polubień >100
•Ilość fanów - 1000

•Ilość polubień > 300
•Ilość fanów > 3000
•Miesięczny przyrost
ilości fanów > 100

Do każdego zestawu oferujemy: korespondencje z interesantami, tłumaczenie na język
polski i przesyłanie najciekawszych zgłoszeń, publikacja zaproszeń na imprezy i nowości
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opłaty miesięczne

Optymalny
1600 zł
Minimalny
850 zł
•Publikacji postów
– 1-2 tygodniowo
•Bez wsparcia
reklamowego

Maksymalny
2000 zł

•Codzienna publikacja
postów
•Publikacji postów
– 2-3 tygodniowo
•Ilość polubień - 100

•Ilość fanów - 1000

•Ilość polubień > 200
•Ilość fanów > 3000
•Miesięczny przyrost
ilości fanów > 100

Do każdego zestawu oferujemy: korespondencje z interesantami, tłumaczenie na język
polski i przesyłanie najciekawszych zgłoszeń, publikacja zaproszeń na imprezy i nowości
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opłaty miesięczne

- Instagram (opcja budżetowa)

- Instagram (opcja optymalna)

- Facebook lub Vkontakte

- Facebook1 (opcja minimalna)

- Vkontakte1(opcja minimalna)

(opcja minimalna)

2450 zł

SUPER
OFERTA !

3200 zł

2500 zł

- Instagram (opcja maksymalna)

- Instagram (opcja maksymalny)

- Facebook2 (opcja optymalna)

- Facebook (opcja maksymalna)

- Vkontakte2(opcja optymalna)

- Vkontakte (opcja maksymalna)

4900 zł
1

2000 zł

3200 zł

5750 zł

– w tym zestawie posty w sieciach Facebook I Vkontakcie są dublowane
w tym zestawie posty w sieciach Facebook i Vkontakcie są dublowane i publikowane codziennie

2-
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opłaty miesięczne

3800 zł

1

Do kogo skierowana jest ta oferta ?

Częste pytania

Usługa administrowania rosyjskojęzycznych firmowych stron w popularnych sieciach społecznościowych
jest przeznaczona przede wszystkim dla polskich producentów zainteresowanych eksportem towarów i usług do Rosji i
krajów sąsiednich. Zarówno dla firm rozpoczynających biznes na rynkach wschodnich jak i przedsiębiorstw, które już mają
klientów i partnerów w Rosji. Jest to skuteczne narzędzie do promocji marek handlowych, rozwoju handlu i przyciągania
uwagi potencjalnych dystrybutorów i buyerów z sieci handlowych.

2

Kto prowadzi te serwisy?
Te serwisy prowadzone są przez specjalistów z dużym doświadczeniem w marketingu internetowym i znajomością specyfiki
odpowiednich segmentów rynku.
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Częste pytania

3

W jaki sposób prowadzony jest marketing sieciowy?
Korzystamy tylko z legalnych i bezpiecznym sposobów. Wzrost ilości polubień i fanów odbywa się stopniowo i zgodnie z
regułami tych sieci. Nigdy nie korzystamy ze spamu, sztucznych programów tzw. "botów" i podobnych sposobów. Każde
polubienie pochodzi od realnych ludzi. W razie zainteresowania bardzie agresywną reklamą proponujemy naszym klientom
skorzystania z dodatkowych narzędzi reklamowych, na przykład banerów, artykułów promocyjnych lub reklamy na stronach
popularnych blogerów.

4

Czy można skompletować inny zestaw usług lub dołączyć do istniejących
zestawów inne sieci społecznościowe ?
Oczywiście. W tej ofercie przygotowaliśmy tylko najbardziej popularne rozwiązania. W razie zainteresowania możemy
przygotować indywidualną ofertę: dołączyć dodatkowe sieci społecznościowe, skompletować inne zestawy, opracować
bardziej agresywny plan marketingowy. Często też dostajemy zlecenia na opracowanie firmowych stron internetowych w
formie stron-wizytówek, korporacyjnych stron z katalogami i sklepami internetowymi.

5

Czy opłatę za te usługi możemy wprowadzić w koszty firmy ?
Bez wątpienia. Jesteśmy polską spółką z o.o. i na wszystkie usługi wystawiamy faktury VAT, które nie tylko można wprowadzić
w bieżące koszty ale i uzyskać refinansowanie tych kosztów z funduszy unijnych.
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ERBI sp. z o.o.
Tel.: +48 22 208 31 70
E-mail: biuro@erbi-ltd.com
http://www.erbi-ltd.com

