
MARKETING DLA BRANŻY BEAUTY & ESTETYKA
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Potrzeba Twoich klientek, 
przyciąga ją do Salonu. 
Tego Salonu, który da jej 
ściągawkę dotyczącą urody. 

OSIĄGNIEMY TO PRZEZ OBRAZY, 
VIDEO, TEKSTY I KANAŁY.



Skup się na 
swoim biznesie.
Zaufaj nam.

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

Tak jak kobieta potrzebuje eksperta, by poprawić swoją urodę, 

tak Salon Beauty potrzebuje profesjonalnego marketingu. 

Z sukcesem wspieramy firmy w zwiększaniu dotarcia do 

klientów, poprzez online i offline marketing. 
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Przemyślany plan działania 
& analiza konkurencji

OFERTA DOTARCIA DO KLIENTÓW

- Audyt dotychczasowych działań Salonu

- Analiza lokalnego rynku 

- Zdiagnozowanie – nad jakimi elementami warto 

pracować, jakimi kanałami i sposobami docierać do 

klientów

- Stworzenia Mediaplanu dla Salonu
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Strona internetowa 
Salonu

OFERTA

- Stworzenie strony internetowej

- Dopasowanie strony do smartfonów (RSWD)

- Dobór odpowiednich zdjęć i tekstów

- Elementy typu CALL TO ACTION

- Nasycenie słowami kluczowymi

- Budowanie coraz wyższej pozycji strony na 

wybrane słowa/frazy i jej pozycjonowanie 

organiczne
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Prowadzenie strony

OFERTA

- Rozwijanie treści strony

- Nasycanie strony słowami kluczowymi

- Dodawanie zdjęć i video 

- Integracja z mediami społecznymi –

facebook, instagram

- Zwiększanie ruchu na stronie i analizowanie 

ruchu (Google Analitycs)
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Reklama w Google – obsługa 
kampanii AdS, Display

OFERTA

GOOGLE daje wiele sposobów zwiększania dotarcia do klientów

- Wizytówka Google Moja Firma i zbieranie pozytywnych opinii

- Kampania w wyszukiwarce Google AdWords

- Kampania Google Display banerowa na stronach partnerów 

kierowana do osób, które interesują się wybranymi zabiegami 

np. brwi permamentne, Hifu, manicure etc.

- Podana cena dotyczy obsługi – należy doliczyć budżet na 

kampanię
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Media społecznościowe

OFERTA

Publikowanie postów w mediach społecznościowych, powiązanych z tekstami dodawany na stronie. Ważne jest 

zachowanie spójności, a jednocześnie dopasowanie stylu do kanału (np.. Instagram – obrazkowe, twitter – krótkie)
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Facebook

OFERTA

Tu mamy doskonale pole do przyciągania klientek, 

publikowania treści, edukowania, sharowania, zbieranie 

funów. 

Dodatkowo możliwości prowadzenia reklam, z niedużym 

budżetem w ramach Facebook ADS. Funkcje Facebooka w 

szybkim czasie pozwalają na zdobycie nowych klientów, 

szczególnie przez kampanie LEADOWANIA – umów się na 

zabieg. 
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Instagram

OFERTA

Tu jeden obraz mówi więcej niż tysiące słów. ☺

Celem Instagrama jest wyścig na obrazy, mało słów, 

nieprzegadane komunikaty. 

Stosujemy na Instagramie zasadę Widzę i Wiem. 
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booksy

OFERTA

Dodanie usług do platformy booksy – zabłyszcz wśród 

konkurencji, a booksy zadba o klientów.

Integracja booksy z Google

Dbanie o pozycjonowanie i poprawa tekstów by być 

widocznym na tle konkurencji z branży 
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NARRACJA REKLAMOWA

OFERTA - KOMUNIKACJA

Pomoc w stworzeniu przekazu reklamowego, doborze 

zdjęć, filmów – dopasowanych do idei i budowanie przewagi 

konkurencyjnej, a przede wszystkim utrzymywania 

zadowolenia wśród klientek i budowanie dobrego wizerunku 

Salonu. 
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Inspirowanie

OFERTA - KOMUNIKACJA

Przedstawianie możliwości i pozytywnych efektów.



Wydobądź dobre efekty

KOMUNIKACJA
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Usługi dodatkowe

OFERTA

- Sesja fotograficzna + modelka do sesji

- Promocja u influencerów

- Reklama zewnętrzna – billboard

- Reklama w prasie

- Wywiad telewizyjny 

- Wizytówki, ulotki
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Działania inne

OFERTA

Działania PR-owe i edukacyjne do rynku nietypowymi 

kanalami, kampanie ambientowe, prasowe, pojawienie 

się w wywiadach.



Aktywność online

OFERTA

Wykorzystywanie możliwości docierania różnymi 

kanałami do klientek;

- Strona www, strona mobile

- Media społecznościowe

- Google i Partnerzy

- Inne kanały



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.

ZAPRASZAM 

DO WSPÓŁPRACY ☺

Kontakt: biuro@spire.org.pl

http://spire.org.pl/

mailto:biuro@spire.org.pl
http://spire.org.pl/

