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Kamelot radzi: 

Zanim wybierzesz kluczowego administratora do swojego Fanpage'a - niezale¿nie 

od tego czy na Facebooku, Nk czy na Google+ zrób wczeœniej rekonesans wœród 

oferuj¹cych siê moderatorów, bo mo¿e siê okazaæ, ¿e wyrzucasz pieni¹dze 

w przyslowiowe bloto.
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Jeszcze kilka lat temu nikt nie uwierzy³by, ¿e jeden serwis spo³ecznoœciowy móg³by jednoczeœnie 
narobiæ tyle szumu i przyci¹gn¹æ miliony u¿ytkowników rozsianych na ca³ej kuli ziemskiej... 

a¿ do momentu powstania Facebooka! Ju¿ teraz wielu ludzi œmia³o przyznaje siê do fejsbukomani, 
czyli realnego uzale¿nienia od Facebooka - wirtualnej rzeczywistoœci! Fejsbukomaniacy 

poch³oniêci ogromem mo¿liwoœci tego serwisu nie wyobra¿aj¹ sobie ju¿ ¿ycia bez codziennych 
kilkukrotnych fejsbukoseansów. Jak to siê sta³o, ¿e z pozoru zwyk³y kolejny portal 

spo³ecznoœciowy zaskoczy³ popularnoœci¹ nawet swojego g³ównego pomys³odawcê
 i za³o¿yciela -  Marka Zuckerberga? 

W ci¹gu 20 minut, na Facebooku umieszcza siê ok. 1 mln linków, taguje siê 1 323 000 zdjêæ, 
wysy³a siê 2 716 000 wiadomoœci, i udziela siê 10 298 000 komentarzy! Nie trudno zgadn¹æ wiêc, 

¿e Facebook zosta³ od razu zauwa¿ony i doceniony tak¿e w œwiecie marketingu jako idealne 
miejsce na promocjê w³asnej firmy oraz produktów b¹dŸ us³ug. 

A Ty posiadasz ju¿ swój w³asny Fanpage na Facebooku? Trudno by³oby przeoczyæ tak 
niewyczerpane Ÿród³o promocji Twojej firmy!

Proponujemy Pañstwu za³o¿enie indywidualnie dopasowanego Fanpage'a na Facebooku (FnF), 
który o¿ywi Wasze relacje z dotychczasowymi Klientami i pomo¿e nawi¹zaæ nowe 

znajomoœci - potencjalnych Klientów!

Na fenomen Facebooka na miarê XXI wieku wp³ynê³o kilka czynników:

- coraz wiêksza dostêpnoœæ do Internetu
- serwis jest darmowy dla prywatnych u¿ytkowników, a utrzymuje siê jedynie z reklam i stron 
  sponsorowanych w ramach serwisu
- postêp technologiczny - coraz lepsze telefony z oprogramowaniem (np. Symbian S60, 
  Windows Mobile, Android, BlackBerry i Java ) daj¹cym wiele mo¿liwoœci: dostêp do Internetu 
  (WiFi), mnogoœæ darmowych aplikacji (m.in. skrzynka elektroniczna, Allegro, Nk, GG, Facebook 
  oraz darmowe gry) 
- ca³e mnóstwo darmowych aplikacji i gier w ramach serwisu
- wiele elementów pozwalaj¹cych na ³atwe rozszerzanie krêgów znajomoœci oraz dzielenie siê 
  informacjami miêdzy zaproszonymi znajomymi
- wielojêzycznoœæ serwisu
- sta³e rozwijanie funkcjonalnoœci Facebooka
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W ramach us³ugi FnF oferujemy:

- za³o¿enie strony i jej konfiguracjê ze stron¹ firmow¹ Klienta
- atrakcyjna grafika strony startowej dla nowych u¿ytkowników zachêcaj¹ca do polubienia firmy
- wgranie podstawowych informacji teleadresowych
- dodanie informacji o ofercie
- do³¹czenie zdjêæ/filmów
- dodanie linków do strony firmowej
- podstrona do aukcji Allegro (dodatkowo p³atne)
- podstrona z filmami z Youtube (dodatkowo p³atne)
- podstrona Kalendarz (dodatkowo p³atne)
- pod³¹czenie do strony www Google Analytics (dodatkowo p³atne)

W ramach us³ugi FnF+ oferujemy dodatkowo moderowanie firmowego konta na Facebooku!
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Pakiet startowy

Pakiet multizak³adka
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W ramach pakietu startowego Klient otrzymuje wstêpn¹ wersjê Fanpage’a w ramach serwisu spo³ecznoœciowego Facebook.

Pakiet startowy obejmuje wszelkie czynnoœci niezbêdne do za³o¿enia i skonfigurowania podstawowej wersji Fanpage’a

Klienta, czyli:

- uruchomienie podstawowej wersji graficznej landing page’a (zdjêcie profilowe z logo Klienta po lewej stronie 
wyszukiwarki oraz grafika na stronie startowej - landing page)
- wgranie podstawowych informacji teleadresowych i ofertowych o firmie w ramach zak³adki Informacje
(nazwa, adres, informacje, opis, nr telefonu, e-mail, strona www)
- uruchomienie zak³adki z galeri¹ zdjêæ
- stworzenie aliasu - ³adnego linku z nazw¹ klienta w ramach Facebooka (np. facebook.com/twojafirma)
- przechowywanie zdjêæ Klienta (max 10 do 100 Mb) na naszym serwerze (darmowy hosting zdjêæ) przez okres 1 roku 
od momentu wykupienia pakietu

Pakiet startowy polecamy Klientom, którzy nie posiadaj¹ jeszcze konta firmowego na Facebooku i tak naprawdê dopiero 
rozpoczynaj¹ przygodê z kreowaniem swojej marki w ramach tego portalu.

W ramach pakietu multizak³adka uruchamiamy dla Klienta 3 dowolne zak³adki jako kolejne podstrony jego firmowego 
Fanpage’a na Facebooku.

Wdro¿enie pakietu multizak³adka polega na uruchomieniu i skonfigurowani startera oraz 3 zak³adek w ramach 

Fanpage’a, czyli:

- uruchomienie podstawowej wersji graficznej landing page’a (zdjêcie profilowe z logo Klienta po lewej stronie 
wyszukiwarki oraz grafika na stronie startowej - landing page)
- wgranie podstawowych informacji teleadresowych i ofertowych o firmie w ramach zak³adki Informacje
(nazwa, adres, informacje, opis, nr telefonu, e-mail, strona www)
- uruchomienie zak³adki z galeri¹ zdjêæ
- stworzenie aliasu - ³adnego linku z nazw¹ klienta w ramach Facebooka (np. facebook.com/twojafirma)
- przechowywanie zdjêæ Klienta (max 15 do 150 Mb) na naszym serwerze (darmowy hosting zdjêæ) przez okres 1 roku 
od momentu wykupienia pakietu

- utworzenie i konfiguracja dodatkowych multimedialnych zak³adek w ramach profilu Klienta, np.:
• podstrona linki
• podstrona z aplikacj¹ Allegro - Twoje aukcje
• podstrona z aplikacj¹ youtube - Twoje filmy promuj¹ce

Pakiet multizak³adka polecamy Klientom, którzy rozpoczynaj¹ autokreacjê marki w ramach Facebooka i chc¹ pokazaæ 
swoje wszechstronne dzia³ania marketingowe w sieci.
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Pakiet statystyczny daje dodatkowe mo¿liwoœci monitorowania popularnoœci zarówno Twojej strony www jak i fanpage’a 
na Facebooku.

Wdro¿enie pakietu statystycznego polega na uruchomieniu i skonfigurowaniu startera, elementów monitorowania 

ruchu i popularnoœci w sieci oraz 3 zak³adek w ramach Fanpage’a, czyli:

- uruchomienie rozszerzonej o linki wersji graficznej landing page’a (zdjêcie profilowe z logo Klienta po lewej stronie 
wyszukiwarki oraz grafika na stronie startowej - landing page)
- wgranie podstawowych informacji teleadresowych i ofertowych o firmie w ramach zak³adki Informacje
(nazwa, adres, informacje, opis, nr telefonu, e-mail, strona www)
- uruchomienie zak³adki z galeri¹ zdjêæ
- stworzenie aliasu - ³adnego linku z nazw¹ klienta w ramach Facebooka (np. facebook.com/twojafirma)
- przechowywanie zdjêæ Klienta (max 20 do 200 Mb) na naszym serwerze (darmowy hosting zdjêæ) przez okres 1 roku 
od momentu wykupienia pakietu

- utworzenie i konfiguracja dodatkowych multimedialnych zak³adek w ramach profilu Klienta, np.:

• podstrona linki
• podstrona z aplikacj¹ Allegro - Twoje aukcje
• podstrona z aplikacj¹ Youtube - Twoje filmy promuj¹ce
• podstrona kalendarz - tworzenie wydarzeñ oraz zapraszanie na organizowane wydarzenia znajomych w sieci
• podstrona Google Analytics - pozwala a sta³e œledzenie ruchu na firmowej stronie www Klienta

Pakiet statystyczny polecamy Klientom o ukierunkowanych preferencjach marketingowych, którzy chc¹ dostosowaæ siê 
do potrzeb Klientów i na bie¿¹co monitorowaæ swoje postêpy reklamowo-sprzeda¿owe w ramach uruchomionej 
aplikacji Google Analytics.
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Pakiet pe³ny daje Klientowi kompleksow¹ realizacjê Fanpage’a na Facebooku.

Polega na wdro¿eniu elementów multizak³adek, statystycznych oraz pe³nej synchronizacji konta nfirmowego na 

Facebooku ze stron¹ www Klienta, czyli:

- uruchomienie rozszerzonej o linki oraz animacjê wersji graficznej landing page’a (zdjêcie profilowe z logo Klienta 
po lewej stronie wyszukiwarki oraz grafika na stronie startowej - landing page)
- wgranie podstawowych informacji teleadresowych i ofertowych o firmie w ramach zak³adki Informacje
(nazwa, adres, informacje, opis, nr telefonu, e-mail, strona www)
- uruchomienie zak³adki z galeri¹ zdjêæ
- stworzenie aliasu - ³adnego linku z nazw¹ klienta w ramach Facebooka (np. facebook.com/twojafirma)
- przechowywanie zdjêæ Klienta (max 20 do 200 Mb) na naszym serwerze (darmowy hosting zdjêæ) przez okres 1 roku 
od momentu wykupienia pakietu

- utworzenie i konfiguracja dodatkowych multimedialnych zak³adek w ramach profilu Klienta, np.:

• podstrona linki
• podstrona z aplikacj¹ Allegro - Twoje aukcje
• podstrona z aplikacj¹ Youtube - Twoje filmy promuj¹ce
• podstrona kalendarz - tworzenie wydarzeñ oraz zapraszanie na organizowane wydarzenia znajomych w sieci
• podstrona Google Analytics - pozwala a sta³e œledzenie ruchu na firmowej stronie www Klienta
• podstrona formularz kontaktowy

- umieszczenie przycisku "Lubiê to" na stronie www Klienta
- umieszczenie pola "ZnajdŸ nas na Facebooku" - Like Box fanów oraz stream (aktualnoœci)

Pakiet pe³ny daje ogromne i wszechstronne mo¿liwoœci autokreacji firmy.
Pakiet pe³ny polecamy Klientom, którzy chc¹ siê pochwaliæ swoimi „fejsbukowymi znajomymi” z poziomu w³asnej strony 
www oraz zaprosiæ do odwiedzania tamtejszego Fanpage’a.
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OGÓLNE INFORMACJE:
Opcje  

Czas realizacji 5-8 dni roboczych

Opcje  

DODATKOWE MOZLIWOSCI:
. ,

Opcje  
Ceny

Projekt

Zdjêcia do projektu

POZOSTALE INFORMACJE:

Wszystkie ceny s¹ cenami NETTO

Zdjêcia do projektu nalezy przes³ac na e-mail lub dostarczyc osobiscie
, , ,.

Projekt wykonujemy GRATIS i jest on wliczony w koszt przygotowania projektu

FANPAGE NA FACEBOOKU
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PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

AGENCJA REKLAMOWA KAMELOT

42-400 ZAWIERCIE

UL. OBR. POCZTY GD. 20 s

NIP: 649-20-76-117

REGON:  277659365

Kamelot S.C.

Dane FIRMY:

Dane 

teleadresowe:

WWW.KAMELOT.PL

E-MAIL: BIURO@KAMELOT.PL

TEL.: 32 672 49 76

200 ss
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659365

AIL: BIURO@KAMELOT.PLLL

TEL.: 32 672 49 76

W razie jakichkolwiek pytañ b¹dŸ w¹tpliwosci,a takze 
w celu z³ozenia zamówienia prosimy o kontakt z :

,

Numer konta   76 1050 1168 1000 0022 7519 1688 facebook.com/KamelotPL

Wygrywaj z nami na:

@@

Tomasz Za³êcki 

514 685 432 

tomasz@kamelot.pl


