4.8 Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej online (SEO/SEM)
w oparciu o analitykę internetową i Data Driven wraz z nadzorem przy wdrożeniu usługi
Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A.
Usługa doradcza przewiduje zebranie wymaganych danych i przygotowanie strategii
marketingowej online we współpracy z usługobiorcą, pomoc we wdrożeniu wytycznych
z analiz, przygotowanie harmonogramów i raportów, wytypowanie osób odpowiedzialnych
za wdrożenie strategii, prezentację i wybór narzędzi-technologii oraz tego jak zebrane dane
interpretować. Do tego dochodzi nadzór na prawidłowym procesem wdrożenia strategii
i merytoryczna pomoc na każdym etapie prac. Działania przełożą się na poprawę sytuacji
ekonomicznej, zwiększając konkurencyjność firmy i przyczynią się do jej szybszego rozwoju.
Szczegółowy zakres prac składający się na usługę to:
1. Analiza przedsiębiorstwa pod kontem cyfryzacji, potrzeb i możliwości wdrożenia strategii
marketingu internetowego w oparciu o Data Driven.
2. Analiza posiadanych danych na temat sprzedaży, grup docelowych, klientów i sposobów
w jaki firma prowadzi lub prowadziła bieżące działania marketingowe on-line.
3. Analiza i dobór optymalnych działań reklamowych online zgodnych z indywidualnym
zapotrzebowaniem przedsiębiorstwa.
4. Audyt strony / sklepu internetowego usługobiorcy (przygotowanie raportu z audytu,
przedstawienie wyników, określenie zasobów i ram czasowych na wdrożenie, nadzór
nad wdrożeniem wytycznych i zmian opisanych w audycie).
5. Audyt managera reklam i prowadzonych kampanii Google i Facebook Ads (przygotowanie
raportu z audytu, analiza i opracowanie planu.
6. Audyt profili Social Media (przygotowanie raportu z audytu, przedstawienie wyników,
określenie zasobów i ram czasowych na wdrożenie, nadzór na wdrożeniem wytycznych
z audytu).
7. Analiza branży usługobiorcy w internecie (zebranie danych ilościowych potrzebnych
do przygotowania strategii).
8. Analiza konkurencji w internecie - najbliższe firmy, najsilniejsza konkurencja (zebranie
danych ilościowych potrzebnych do przygotowania strategii, analiza i porównanie
zebranych danych, raport z analizy konkurencji).
9. Budowa strategii marketingowej Data Driven, proces i nadzór nad wykonaniem (analiza
i łączenie danych z różnych źródeł, w tym z wcześniej wykonanych audytów i raportów
(Data Driven), opracowanie strategii marketingowej online, prezentacja i przedstawienie
założeń i zakresu prac jaki obejmuje strategia, opracowanie harmonogramów
z przydzieleniem zadań i ram czasowych na poszczególne etapy, wybór osób
odpowiedzialnych za wdrożenie strategii po stronie przedsiębiorstwa, nadzór
nad prawidłowym wdrożeniem strategii w przedsiębiorstwie, raport końcowy
po wykonaniu usługi).
Przewidywany czas realizacji usługi
Od 1 do 6 miesięcy w zależności od branży, wielkości firmy i stopnia „cyfryzacji”
przedsiębiorstwa/usługobiorcy.
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Potencjalne korzyści przedsiębiorstwa
Wdrożenie usługi dotyczy wzrostu sprzedaży, wzrostu zysku/redukcji kosztów, rozszerzenia
rynków zbytu czy wzrostu świadomości marki, autorytetu i zaufania do marki (firmy). Działania
oparte na przygotowanej strategii mają jednak przede wszystkim przynieść wzrost sprzedaży.
Tu doskonale sprawdzają się, kierowane do określonych grup odbiorców, kampanie reklamowe
Google Ads i Ads i Facebook Ads. Analiza danych wpłynie na redukcję kosztów poprzez
identyfikację i eliminację działań marketingowych, które podejmowała firma,
a które nie przynosiły efektów. Poza tym, analiza danych pozwoli na wyodrębnienie
najefektywniejszych sposobów dotarcia do potencjalnych klientów i nowych rynków zbytu.
Pozytywny wpływ wynikający z wdrożenia usługi to także lepsza rozpoznawalność marki
czy produktów, wzrost zaufania klientów, postrzeganie firmy jako nowoczesnej i technologicznie
zaawansowanej firmy, która się rozwija i w pełni korzysta z potencjału jaki daje internet i.
Identyfikacja potrzeb przedsiębiorący
Opracowanie strategii działań online w oparciu o analizę danych już od samego początku definiuje
indywidualny i niepowtarzalny (innowacyjny) charakter usługi. Dane, na których bazuje
usługodawca, pochodzą i dotyczą potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa, jego bezpośredniej
konkurencji w internecie, produktu lub usługi, jaką dany przedsiębiorca oferuje. Współpraca
i zaangażowanie w proces jest kluczowym i niezbędnym czynnikiem do prawidłowego wykonania
usługi. Przedsiębiorca uczestniczy aktywnie w procesie od przygotowana wstępnych wytycznych
do pełnego wdrożenia strategii i mierzenia efektów podjętych działań. Na każdym etapie
przedsiębiorca korzysta z wiedzy i wsparcia merytorycznego ekspertów. Wsparcie dotyczy
wszystkich aspektów zawartych w opracowanej strategii, w tym pomocy w wyborze wymaganych
technologii internetowych i oprogramowania, poprzez proces przygotowania i prowadzenia
kampanii reklamowych w internecie. Bez wsparcia, wiedzy i doświadczenia specjalistów
przedsiębiorca nie będzie w stanie samodzielnie wdrożyć i w pełni skorzystać z przewagi, jaką daje
indywidualnie opracowana internetowa strategia marketingowa.
Założenia cenowe
10.000,00 do 45.000,00 zł netto.
Wycena jest ilorazem wynagrodzenia stawki pracy eksperta (200 zl za roboczogodzinę)
i czasochłonności realizacji usługi, szacowanej w zależności od specyfiki branży od 50 do 225
godzin Koszt określany jest na etapie przygotowania wyceny z uwzględnieniem specyfiki
działalności oraz szczegółowych potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstwo.
Odbiorcy
MŚP z województwa podlaskiego zainteresowane zakresem usługi.
Osoba kontaktowa w sprawie usługi
Imię i nazwisko

Radosław Wołyń

Telefon

507 732 576

E-mail

radoslaw.wolyn@piitt.pl
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