
Marketing 
internetowy 
dla branży medycznej

#efektywne kampanie reklamowe

#większy ruch na stronie

#wyższy zasięg



Jeżeli kogoś/czegoś nie ma w sieci to znaczy, że nie istnieje.
Żyjemy w czasach, w których świat wirtualny przenika się z rzeczywistym
dlatego obecność w sieci czy social mediach stała się nieodzownym
elementem biznesu. Niestety samo posiadanie strony internetowej, czy
sama obecność w Social Mediach nie zapewni Ci sukcesu. Potrzebna jest
odpowiednia strategia i synergia działań organicznych z płatnymi.

O nas

Z nami możesz w pełni wykorzystać ogromny potencjał, jaki drzemie w Social Mediach.
Nasi specjaliści doradzą Ci, które platformy najlepiej sprawdzą się w przypadku Twojej działalności.

Pomożemy w kreowaniu ciekawych treści, które zwrócą na siebie uwagę potencjalnych klientów
oraz wygenerują ruch na Twojej stronie. Nasi eksperci, działając w oparciu o statystyki

zoptymalizują kampanie Twojej firmy w mediach społecznościowych i Google Ads. 
 

Działamy nie tylko na polskim rynku!



Scial Media -
obsługa kont



MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA POSZCZEGÓLNYCH USŁUG, JAK:

Liczba postów w miesiącu 8

zasięgowa
zasięgowa i z celem ruch na

stronie

12

Miesięczny raport

Kampanie reklamowe Facebook Ads

Projekt covera (photo/movie), grafik do 
postów, wybór emotikon

o zróżnicowanej tematyce, związanej z branżą Klienta dodatkowo 1 do 2 relacji na fanpage'u

cena wzrasta w zależności od ilości
 obsługiwanych w social mediach 

Stworzenie strategii komunikacji 
z uwzględnieniem analizy marki, określeniem grupy
docelowej, sposobu oceny efektów

Inne platformy (Instagram, Linkedin etc.) 
publikacja tych samych bądź delikatnie zmienionych
postów w innych platformacy

podsumowanie efektów przeprowadzonych działań marketingowych 

*Utworzenie fanpage'a - 350 zł, w cenie: 1) utworzenie i konfiguracja fanpage'a 2) Projekt graficzny zdjęcia w tle oraz profilowego: 3) utworzenie do 3 zakładek: 4) post powitalny; 5) utworzenie treści "O nas"
wraz z grafiką: 
6) Stworzenie zakładki "usługi" (piktogramy/grafika).

*Tłumaczenie postów na inne języki, wielojęzyczna publikacja - od 200 zł w zależności od ilości tekstu.
+ Możliwość przygotowania indywidualnej, skrojonej na miarę potrzeb Klienta oferty marketingowej dla poszczególnych social mediów: od Facebooka, przez Instagram, Linkedin, Pinterest, na Tik Toku
skończywszy. 

W CENIE ZA MIESIĄC:  1300 ZŁ  1600 ZŁ

OBSŁUGA FACEBOOK PAKIET 
PODSTAWOWY

PAKIET 
ROZSZERZONY

Liczba relacji w miesiącu: 4 8



W CENIE ZA MIESIĄC:  500 ZŁ  1200 ZŁ 800 ZŁ

Publikacja postów zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego 4 8 10

Odpisywanie na komentarze

Publikacja na podstawie materiałów udostępnionych
przez klienta lub dostępnych w baku zdjęć

Peak time (czas na odpowiedź) 08:00-16:00

Opcjonalna obsługa wiadomości prywatnych 

Kompleksowe prowadzenie i zarządzanie profilem
Instagram w celu maksymalizacji zasięgów oraz
widoczności

o zróżnicowanej tematyce, związanej z branżą Klienta

PAKIET 
PODSTAWOWY

PAKIET 
PREMIUM

PAKIET 
ROZSZERZONY

ND ND

Przygotowanie graficzne materiałów

Liczba relacji w miesiącu: 4 8 10

OPCJE DODAKOWE:
Publikacja na podstawie przesłanych / dostarczonych fizycznie przedmiotów (produktu) do firmy GWW w celu wykonania profesjonalnego zdjęcia -
wycena indywidualna

OBSŁUGA INSTAGRAM



Utworzenie kanału YouTube

Utworzenie zdjęcia profilowego, 
baneru oraz znaku wodnego 

Wprowadzenie podstawowych informacji o Tobie/ Twojej firmie

Obsługa YouTube Studio

Dodanie krótkiego zwiastuna kanału dla osób, które jeszcze go 
nie subskrybują oraz dla powracających subskrybentów

Bieżące dodawanie treści na kanał wraz z opracowaniem
angażujących miniaturek oraz opisów do filmów

Tworzenie profesjonalnych opisów SEO dodatkowo
pozycjonujących kanał w wyszukiwarkach Google

Segmentacja contentu w poszczególnych sekcjach i listach
odtwarzania

Możliwość stworzenia płatnej reklamy na kanale YouTube

(opisu, aktywnych linków, słów kluczowych) 

(moderacja komentarzy, aktywizacja grona odbiorców)

W CENIE ZA MIESIĄC: 600 ZŁ 900 ZŁ

OBSŁUGA YOUTUBE

2 w miesiącu 4 w miesiącu

Dodatkowa wycena



Utworzenie konta Tik Tok

Wprowadzenie podstawowych informacji o Tobie/ Twojej firmie

Nagranie contentu w siedzibie Klienta, montaż, publikacja
materiałów

(biogram, hashtagi) 

W CENIE ZA MIESIĄC:

OBSŁUGA TIK TOK

Dodatkowa wycena

PAKIET 
PODSTAWOWY

PAKIET 
ROZSZERZONY

Montaż i publikowanie materiałów przesłanych przez Klienta 
(dobór trendującej muzyki, hashtagów, stworzenie opisu) 

Opracowanie harmonogramu i pomysłów na nagranie filmów 
(zgodne z aktualnymi trendami na platformie)  

Współpraca z Influencerami
(przygotowanie propozycji  i koordynacja współpracy ze znanymi osobami z Tik Toka) 

Możliwość stworzenia płatnej reklamy na platformie Tik Tok

1200 ZŁ indywidualna
wycena 

8-10 
(opublikowanych filmów miesięcznie) 

10< 



W CENIE ZA MIESIĄC: OD 700 ZŁ OD 500 ZŁ OD 400 ZŁOD 900 ZŁ

POSZCZEGÓLNE USŁUGI

Utworzenie konta

Prowadzenie konta

Kreacja graficzna

Publikacja, przyciągających uwagę kreacji
graficznych

Liczba postów

Stworzenie spójnego ze stroną wizerunku firmy

Opcjonalna obsługa wiadomości prywatnych 

Konfiguracja profilu na platformie

o zróżnicowanej tematyce, związanej z branżą Klienta

(zdjęcie w tle + avatar ze zdjęć nadesłanych od klienta)

LINKEDIN TWITTER PINTEREST GOOGLE 
MOJA FIRMA

DO 4/MC DO 4MC DO 4/MC DO 4/MC

nd



Kampanie 
reklamowe



Analiza grupy docelowej

DO 4 KAMPANII BEZ OGRANICZEŃ

Wdrożenie tagów śledzących konwersję

Kampanie 
(sieć wyszukiwania + sieć reklamowa)

Opieka certyfikowanego specjalisty ds. Google Ads

Reklamy na YouTube

Reklamy graficzne display

Miesięczny raport

Założenie konta Google Ads

Kampanie remarketingowe

Ocena jakości strony internetowej

podsumowanie efektów przeprowadzonych działań marketingowych 

W CENIE ZA MIESIĄC: OD 1000 ZŁ OD 3000 ZŁ

GOOGLE ADS PAKIET 
PODSTAWOWY

PAKIET 
ROZSZERZONY

(OBSŁUGA 500 ZŁ) (OBSŁUGA 750 ZŁ)



Case studies



Działania: obsługa konta Facebook
Cel: wzmocnienie rozpoznawalności gabinetu stomatologicznego
w regionie oraz zbudowanie wizerunku eksperta w dziedzinie
stomatologii.

STOMATOLOGIA LABORATORIUM
PIĘKNEGO UŚMIECHU



Działania: prowadzenie konta na TikTok'u
Cel: dotarcie do młodych użytkowników - dzieciaków
borykających się z nadwagą, zbudowanie rozpoznawalności
gabinetu i zaprezentowanie profesjonalizmu dietetyczek. 

BONNE SANTE ŁAŃCUT
GABINET DIETETYCZNY



Działania: strona internetowa i działania marketingowe
Cel: wypromowanie centrum stomatologicznego i zachęcenie
klientów do umówienia się na wizytę.

CENTRUM MEDYCZNE ESTETICA



https://emedialni.pl/

 
Rzeszów: al. Witosa 9b
Warszawa: ul. Młynarska 48

 

+48 793 123 470

hello@emedialni.pl

/emedialni

/emedialni-agencja-social-media

Kontakt

https://emedialni.pl/
mailto:hello@emedialni.pl
https://www.facebook.com/emedialni
https://www.linkedin.com/company/emedialni-agencja-social-media/

