OFERTA USŁUG

KOSZT NETTO

AUDYTY
Komunikacja marki
od 1 000 zł
Kanały social media
od 1 000 zł
Newslettery / testy dostarczalności
od 800 zł
Menu / atrybuty
od 500 zł
Techniczne ( Audyt bezpieczeństwa, RODO / GIODO, Audyt Backoffice, Audyt wydajności, Test użyteczności strony)
od 1 000 zł
Ecommerce (Audyt szaty graficznej, Proces zakupowy, Zwrot / wymiana / reklamacja, Aspekty prawne i logistyka sklepu)
od 1 000 zł
MARKETING
Monit marki i konkurencji, ocena contentu
od 1 000 zł
Koncepcja komunikacji marki
od 2 000 zł
Koncepcja komunikacji knałów w social media
od 2 000 zł
Projektowanie kampanii marketingowych, reklamowych i sprzedażowych
od 1 000 zł
Prowadzenie kanałów w social media
od 1 000 zł
Projektowanie i wysyłka newsletterów
od 100 zł/h
Kordynacja działań SEO
od 1000 zł
Projektowanie podstron tematycznych
od 1 000 zł
LandingPages okazjonalne / dedykowane
od 500 zł
Artykuły eksperckie / dedykowane
od 200 zł
Projekt i przygotowanie newsletterów automatycznych
od 1000 zł
Proponowanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu optymalizacji działań ecommerce
od 150 zł/h
Działania OnSide i optymalizacja SEM/SEO (Audyt SEO/SEM, Optymalizacja strony SEO, Opisy kategorii SEO, Kampanie Google AdWords, Meta dane)
od 50 zł/h
Analiza statystyk, proponowanie i wdrażanie rozwiązań nakierowanych na wzrost konwersji / zwiększenie sprzedaży
od 150 zł/h
TECHNIKA
Projektowanie graficzne (Projektowanie banerów, Projektowanie logotypów, Layouty stron, Projektowanie landing pages, Identyfikacja wizualna, Marketing)
od 1 000 zł
Konfiguracje (Konfiguracje platformy eCommerce, Google Ad-words i Google Analytics, Konfiguracje Allegro, automatyzacjia procesów)
od 1 500 zł
Copywriting (Artykuły eksperckie, Prowadzenie blogów, Oprawa tekstowa stron www, Opisy Produktowe, Optymalizacja projektów pod SEO, Hasła reklamowe) od 1 000 zł
Przebudowa procesów (Procesy zakupowe, magazynowe, logistyczne, kampanie sprzedażowe, procesy obsługi klienta, wymiany/reklamacje/zwroty)
od 1 000 zł
Szkolenia techniczne i ecommerce
od 500 zł/os
SZKOLENIA
Warszaty i szkolenia rozowojowe z kompetencji miękkich dla kadr i managerów (tematyka ustalana indywidualnie po audycie wewnętrznym firmy)
od 500 zł/os
Doradztwo Ecommerce - konsultacje telefoniczne, mailowe, indywidualne
od 150 zł/h

PAKIETY
ePakiet (W pakiecie taniej! 40 bitych godzin usług Doradztwa z których skorzystasz jak chcesz w cenie 100 zł/h*)
Tajemniczy Klient (Nowość! Dyskretny wieloaspektowy audyt ecommerce metodą mystery shopping!)
*ePakiet przewiduje umowę na okres 3 miesięcy. Ceny nie dotyczą usług szkoleniowych. Szczegóły na temat ePakietu znajdziesz pod adresem: https://doradztwo-ecommerce.pl/epakiet/
*Pełny cennik usługi dotyczący usługi "Tajemniczy Klient" znajdziesz pod adresem: https://doradztwo-ecommerce.pl/tajemniczy-klient/

KOSZT NETTO

4 000 zł
od 1 000 zł*

