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KIM JESTEŚMY ?

Nasz zespół tworzą ludzie z dużym doświadczeniem na polu 
animowania społeczności oraz Social Media.

Jesteśmy firmą specjalizującą się w wykorzystaniu nieszablonowych 
rozwiązań w szeroko rozumianym angażowaniu społeczności.

Tworzymy kompleksową strategię, dobieramy odpowiednie narzędzia
i realizujemy założone cele.

Nasze działania są w pełni mierzalne. Pracujemy na określonych 
KPI (Key Performance Indicators), prezentujemy i raportujemy całość 
wdrażanego planu. Wyznajemy zasadę, że Social Media można mierzyć.

Jeśli uważasz, że Twoja firma powinna być obecna w Social Media 
pomożemy Ci odpowiednio przygotować kompleksową strategię. 
Zwiększymy rozpoznawalność marki, określimy cele i możliwości. 
Przejmiemy całość komunikacji i realizacji. Przygotujemy wsparcie 
przy kampanii, wydarzeniu. 

Obsługujemy zarówno firmy sektora B2C jak i B2B.  

CO ROBIMY ?

DLA KOGO?



FACEBOOK.COM/GETMORESOCIAL

Jesteśmy właścicielami jednego z najbardziej angażujących profili 
tematycznych w branży Social Media. Fan Page Get More Social 
prowadzi od kilkunastu miesięcy w cyklicznych zestawieniach 
Sotrendera  w kategorii największej ilości zaangażowanych 
użytkowników. Nasz profil wygrał również w zestawieniu najlepszych 
Fan Page Agencji Reklamowych na Facebooku w roku 2013 w rankingu 
Miesięcznika Press.
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DLA KOGO PRACUJEMY?
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Profil firmowy

Wpisy / posty

Interakcje

ROI

Budowanie
świadomości

marki

Kontakt 
z Klientem

Traffic na WWW

FACEBOOK FANPAGE

Tworzymy i administrujemy profilami firmowymi na Facebooku. 
Dostarczamy treści, przygotowujemy strategię, zdobywamy, 
angażujemy i prowadzimy komunikację z fanami marki.
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CRM Promocja produktów Przekierowanie
ruchu na WWW

PAYU

Lider płatności online. Na Facebooku prowadzona bezpośrednia 
komunikacja z Klientami. Zwiększenie rozpoznawalności usług 
i ilości użytkowników systemu.

Wizerunek Promocja marki Edukacja

AMICA

Kompleksowa strategia promocji marki w działaniach online. 
Prezentowanie nowych produktów firmy, animacja społeczności.
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AMICA

Wizerunek Blog Sprzedaż

TRIPSTA

Wprowadzamy nową nieznaną markę na ukształtowany już rynek 
z silną i ugruntowaną konkurencją. Dedykowany blog jako aktywne 
wsparcie prowadzonych działań.

Promocja Angażowanie
społeczności Wizerunek

TATRA - GRUPA ŻYWIEC

Promocja i koordynacja całości działań związanych ze marką w 
kanałach Digital/Social Media. Aktywizacja fanów, brand awareness, 
wsparcie kampanii offline.
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7500 Fanów Nowomowa tu Chuje muje

6500 Fanów Random BS Chuje muje
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Produkty Edukacja 2 000 000 fanów

Edukacja Usługi Społeczność

JOHN DEERE

Angażowanie polskiej części społeczności brandu. Wsparcie akcji 
sprzedażowych i wizerunkowych prowadzonych przez markę. 
Crowdsourcing i aktywizacja fanów. Ponad 2 Miliony fanów na Profilu!

ZAFINANSOWANI - ING BANK ŚLĄSKI

Wsparcie portalu ING Bank Śląski Zafinansowani. Zwiększenie 
rozpoznawalności usług i edukacja użytkowników. Zadania 
wizerunkowe i CSR.

TATRA - GRUPA ŻYWIEC
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Aplikacja

Zaangażowanie

Aktywność

ROI

Baza mailingowa Promocja marki
i produktów

Wzrost ilości
fanów

APLIKACJE / NARZĘDZIA / KONKURSY

Tworzymy dedykowane aplikacje na Faceboooku. Od pomysłu, 
konsultacji przez wdrożenie i kompleksową realizację po pełne 
raportowanie. Budujemy aktywność i promujemy produkt/markę 
w Social Media.
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POCZUJ SIĘ LEKKO

Aplikacja dla Citeam. Zakończenie akcji Leisure Diving, po której zdjęcia 
z wszystkich edycji imprezy zostały poddane publicznemu głosowaniu 
w celu wybrania najlepszej fotografii z całej akcji. Prawie tysiąc osób 
biorących udział w zabawie i spread wirusowy w kanałach Social 
Media.

ŁAP ŚWIĘTA Z MAŁPKĄ EXPRESS

Aplikacja przygotowana na okreś Świąt Bożego Narodzenia. Celem była
aktywizacja fanów w grze interaktywnej oraz zebranie feedbacku przy 
odpowiedziach kreatywnych. Z aplikacji skorzystało ponad 2 tysiące 
osób, co stanowi ok 20% fanów profilu. 
Technologia HTML5. Uzyskana targetowana baza mailingowa została 
następnie wykorzystana do e-mail marketingu.
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ENGLISH DAILY

Aplikacja dla Pearson Longman – wydawcy podręczników do nauki 
języka angielskiego. Pokazanie idiomów języka angielskiego 
w użytecznej aplikacji, która sama w odpowiednich cyklach dziennych 
publikuje na naszej tablicy kolejne ciekawostki związane z gramatyką. 
Bardzo duży spread wirusowy – z aplikacji korzysta aktualnie już kilka 
tysięcy osób.

POCZUJ SIĘ LEKKO

IDEA DLA INEA

Aplikacja dla INEA. Wykorzystanie mechanizmu banku pomysłów, 
dzięki któremu użytkownicy mogą przesyłać swoje idee 
racjonalizatorskie. Zostają one poddane głosowaniu i uzyskują 
poparcie innych fanów.
Wykorzystanie crowdsourcingu w celu zdobycia feedbacku od strony 
użytkowników i wdrażania ich sugestii w strukturę największego 
wielkopolskiego operatora telekomunikacyjnego.



WWW.GETMORESOCIAL.PLWWW.GETMORESOCIAL.PL

STWÓRZ PRZEKĄSKĘ DLA GOODFOOD

Aplikacja dla GoodFood. Zbierane w ramach aplikacji pomysły 
użytkowników na  najbardziej oryginalną przekąskę opartą o produkty 
marki. Lokowanie brandu oraz zwiększenie świadomości marki.  Osoby, 
których pomysły zostaną wyróżnione, nagradzane są podarunkami ze 
strony Klienta. Wykorzystanie crowdsourcingu, aktywizacja fanów 
profilu.

GIF ME MORE LOVE - MTV MOBILE

Aplikacja produktowa dla MTV MOBILE. Promocja usługi GIF 
przeznaczonej dla abonentów w okresie Walentynkowym. Interakcje 
oparliśmy na popularnym trendzie zdjęć selfie - konkurs dla par na 
najfajniejsze wspólne zdjęcie w tym formacie. 
Partnerem akcji był Durex, stworzyliśmy bazę mailingową 
użytkowników,  która została wykorzystana do e-mail marketingu.

PASJOMETR - PRACUJ.PL

Aplikacja dla Grupy Pracuj.pl. Quiz który w angażujący i wciągający w 
zabawę sposób prezentował indywidualne zdolności użytkownika 
dotyczące jego predyspozycji zawodowych. Użytkownik odpowiadając 
na pytania przechodził przez kolejne etapy jednocześnie zostawiąjąc 
swoje sugestie i opinie racjonalizatorskie dotyczące portalu. Ponad 
pięć tysięcy użytkowników w aplikacji, baza danych została 
wykorzystana do e-mail marketingu .

IDEA DLA INEA
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GIF ME MORE LOVE - MTV MOBILE

PASJOMETR - PRACUJ.PL

WWW.GETMORESOCIAL.PL

Inne kanały

Synergia
komunikacji

Wizerunek

ROI

Traffic na WWW
Zwiększenie

zasięgu
komunikacji

SEM / SEO

G+ / PINTEREST / TWITTER / YOUTUBE / INSTAGRAM

Tworzymy i zarządzamy profilami firmy we wszystkich popularnych 
kanałach Social Media. Budujemy wizerunek, wdrażamy spójną 
strategię komunikacji, wykorzystując dobrane indywidualnie narzędzia.
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AMICA

Znana marka AGD na Pinterest. Tablice przygotowane tematycznie, 
część z prezentowanych produktów przekierowuje bezpośrednio do 
dedykowanej strony producenta. Połączenie Designu, lifestyle oraz 
foodartu w nowoczesnej formule.

INEA STADION

Oficjalny Profil Stadionu Lecha Poznań na Instagramie.
Zdjęcia z meczów, wydarzeń sportowych i kulturalnych aktualizowany 
przez markę i samych użytkowników wykorzystujących dedykowany 
hashtag #IneaStadion. 
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INEA STADION

E-NNOVATION

Konto jednej z największych polskich konferencji e-commerce na Twitterze. 
Informacje o prelegentach, wydarzeniach związanych z eventem, w trakcie samej 
imprezy konto staje się oficjalnym kanałem wymiany opinii, zapytań uczestników 
(tzw. BackChannel). Stała moderacja, wykorzystanie microbloggingu w celach 
komunikacji z uczestnikami.

TRIPSTA

Profil operatora turystycznego na Google+. Wykorzystanie możliwości serwisu
do naturalnego SEO i pozycjonowania fraz związanych z marką w organicznym 
wyszukiwaniu Google.  Wpisy z profilu pojawiają się także na miejscach 
zarezerwowanych dla reklam AdWords, więc mamy możliwość „darmowego” 
pozycjonowania i zwiększenia widoczności marki w sieci.
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Angażujemy
branżę

Budowanie
marki

Edukacja
użytkownikow

ROI

Promocja
Social MediaŚwieżość marki

INFOGRAFIKI / TEKSTY EKSPERCKIE / ANALIZY

Tworzymy treści dedykowane. Angażujemy branżę, edukujemy 
użytkowników, analizujemy i opiniujemy projekty. Promujemy i uczymy 
mediów społecznościowych.
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QUO VADIS? 2014

Trzecia edycja projektu. Ponownie zapytaliśmy ponad 30 ekspertów 
branży związanej z e-commerce, social media i startupami o ich 
przewidywania i prognozy na rok 2014. Trzy dedykowane infografiki są 
częścią tryptyku Quo Vadis?
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ANALIZY I KOMENTARZE DLA MEDIÓW BRANŻOWYCH

Fanpage Trends – zestawienie najpopularniejszych polskich fanpage.
Cykliczne komentarze ze strony pracowników agencji Get More Social.

Jesteśmy obecni w mediach branżowych i mainstreamowych 
komentujemy zmiany, funkcjonalności i wydarzenia dotyczące Social 
Media min. dla Gazety Wyborczej, Miesięcznika Press, Marketingu
w Praktyce, Interaktywnie.com, MMP, Media2, Nowy Marketing i innych.
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Przygotowanie kompleksowej strategii działań 
na Facebooku

Prowadzenie i obsługa profili Facebook

Pełna moderacja i tworzenie treści

Wdrożenie i nadzór nad narzędziami na profilach

Tworzenie i obsługa konkursów tematycznych

Obsługa dedykowanych aplikacji (nadzór, logistyka)

Wsparcie dla wszystkich akcji wizerunkowych
i sprzedażowych prowadzonych przez Klienta

Wykonanie niezbędnych elementów grafiki w abonamencie

Cykliczne planowanie i raportowanie wszelkich aktywności

PRZYKŁADOWA OFERTA I PRZYKŁADOWA OFERTA II Od 2900 zł netto / m-c Od 4000 zł netto / m-c

Przygotowanie kompleksowej strategii działań 
na Facebook, Google+, Twitter, Youtube, Pinterest

Prowadzenie i obsługa wszystkich kanałów Klienta

Narzędzia w postaci zakładek / tabów w abonamencie

Wsparcie graficzne dla profili (covery, wpisy, infografiki)

Obsługa kampanii reklamowych (Social Ads)

Rozwiązania f-commerce

Pakiet zawiera wszystkie usługi z ‘Oferty I’

Dodatkowo

USŁUGI DODATKOWE (WYCENIANE INDYWIDUALNIE)

Kampanie SocialAds (budżet do wykorzystania)

Dodatkowe materiały graficzne i video Zaawansowane aplikacje dedykowane

Aplikacje mobilne
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JAK TO DZIAŁA?

Przygotowanie
harmonogramu

na okres 3 miesięcy

Uwagi i akceptacja
Klienta

Przygotowanie
harmonogramu
tygodniowego

Raport miesięczny

Bieżące informowanie
o wynikach działań

Akceptacja KlientaRozpoczęcie
działań
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KONTAKT

Dodatkowo

KRZYSZTOF KWACZ
krzysztof@getmoresocial.pl
tel. 600 78 98 99

facebook.com/getmoresocial

Get More Social at plus.google.pl

pinterest.com/getmoresocial

www.getmoresocial.pl


