Twój Marketer
Outsourcing pracowników marketingu

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej
niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy
zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my
– Henry Ford.

ZASADA DZIAŁANIA
Twojmarketer to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające efektywny rozwój Twojego
biznesu poprzez szeroko rozumiane działania marketingowe.
Nie musisz zatrudniać marketingowca na etat u siebie w firmie. Możesz go po prostu
wynająć. Jest to najbardziej skuteczny i efektywny system działania. Płacisz tylko za
jasno określone efekty oraz działania szyte na miarę.

MARKETER

CONSULTING

Po co i dla kogo?
Insight ZERO:
Strategia jest nawjażniejszym elementem każdego Przedsiębiorstwa. Marketing jako dziedzina ma
olbrzymi wpływ na funkcjnowanie danej organizacji pod kątem impactu na sprzedaż.

Insight nr 1:
Rosnące koszty pracy oraz wynagrodzeń wymuszają na pracodawcach zmianę w podejściu do
elementów zatrudniania i wynagradzania. Firmy szukają oszczędności ale potrzebują wysoko
wyspecjalizowanych profesjonalistów w branży, którzy jako marketerzy poprowadzą w odpowiedni
sposób ich biznes.

Insight nr 2:
Udowodniono naukowo, że zdalny pracownik to pracownik bardziej efektywny, lepiej koncentrujący
się na wykonaniu zadania, zwłaszcza przy zadaniach strategicznych i operacyjnych

Insight nr 3:
Biznesowy realizm – najważniejsza wartość. Każda wydana złotówka na działania marketingowe musi
przynieść odpowienie rezultaty (wzrost vs inwestycja)

KORZYŚCI TAKIEJ WSPÓŁPRACY


Brak kosztów zatrudnienia, brak kosztów ZUS, brak kosztów
przygotowania stanowiska pracy, brak kosztów utraconej pracy (L4),
koszt leasingu pracownika kosztem prowadzenia działaności



Zatrudnienie jednego człowieka może być nie wystarczające, marketing
jest bardzo rozbudowaną dziedziną, u nas za każdym marketerem stoi
cała grupa projektowa



Tylko realne biznes plany i tylko realnie wpływające na sprzedaż
działania marketingowe, transparentne zasady współracy



Brak ryzyka, brak kosztów, brak problemów, Klient ryzykuje tylko
poświęconym nam czasem

Porównanie kosztów
pracownik na etacie vs twójmarketer

SCHEMAT
DZIAŁANIA

KLIENT
OSTATECZNY
END USER

KLIENT

Zasada dialogu z otoczeniem
(komunikacja) jest podobna. Jedyna
różnica, że „łącznikiem” jest
TwójMarketer a nie pracownik etatowy.

DOSTWACY USŁUG
REKLAMOWYCH

TwojMarketer

JAK DZIAŁAMY Z KAŻDYM KLIENTEM ?

ANALIZA
Diagnozujemy
problem,
kwantyfikujemy
cele, określamy
charakter
współpracy oraz
oczekiwania,
ustalamy system
raportowania i
koszty

STRATEGIA

KPI’s

Działania w terenie

PODSUMOWANIE
REKOMENDACJA

Indywidulany Plan
strategicznych
działań
przygotowany
przez zespół
TwojegoMarketera

Jasno
określone
parametry
sukcesu
zaakceptowa
ne przez
obydwie
strony

Briefing agencji
reklamowych,
implementacja
wszystkich działań,
korekta działań na
bazie analiz,
monitoring

Podsumowanie
zrealizowanych
projektów,
rekomendacja
dalszych działań

Przejrzyste zasady współpracy.

PAKIETY
WSPÓŁPRACY

PAKIETY PODSTAWOWE
Pakiet
Brand/Product
Manager

3000 netto + VAT

5000 netto + VAT

Outsourcing całego
działu marketingu
wycena
indywidualna

Pakiet MIX
wycena inywidualna

Pakiet
Marketing Manager
8000 netto + VAT

Marketer na
zastępstwo
wycena inywidualna

OUTSOURCING

Pakiet
Specjalista ds.
Marketingu

Każdy pakiet ma
przypisany
adekwatny zakres
odpowiedzialności

PAKIETY UZYPEŁNIAJĄCE MARKETING
Pakiet Szkolenia
Marketingowe
3000-5000 netto + VAT

Pakiet Strategia
Od 5000 netto + VAT

PAKIETY UZYPEŁNIAJĄCE
Pakiet Unia
Od 5000 netto + VAT

Pakiet Szkoleń Sprzedaży
3000-5000 netto + VAT

Pakiet Business
Development
8000 netto + VAT

CONSULTING

Pakiet Audytu
Marketingowego
3000-5000 netto + VAT

Podejmiemy się każdego zadania marketingowego
WIZERUNEK
FIRMY/PRODUKTU

KOMUNIKACJA
360 stopni

TRADE MARKETING

DIGITAL
SEM=SEO+PPC

DZIAŁANIA
SPRZEDAŹOWE
Działania
Sprzedażowe/Budow
anie Leadów
sprzedażowych

DANE KONTAKTOWE
www.twojmarketer.pl
Osoba: Rafał Milczarek
E-mail: biuro@twojmarketer.pl
Telefon: +48 516 914 441

