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Agencja Interaktywna Respect

esteśmy niezależną agencją 
interaktywną świadczącą usługi 

dla biznesu. Wykorzystujemy szanse 
stwarzane przez nowe media oraz 
technologie. Nasze usługi: tworzenie 
serwisów internetowych, e-
marketing czy outsourcing 
nastawione są na szybki zwrot 
inwestycji oraz zyski klienta.

J

Każde z naszych zleceń 
opracowywane jest przez zespół 
specjalistów, wśród których są 
informatycy, graficy oraz eksperci z 
dziedziny marketingu i e-biznesu. 
Dzięki temu nasze projekty są 
skuteczne i przynoszą zakładane (i 
oczekiwane) korzyści.

Stawiamy na politykę otwartego 
dialogu oraz  partnerską współpracę 
z naszymi klientami. Wspólnie 
przecież dążymy do jednego, razem 
ustalonego celu. Naszą podstawową 
zasadą jest uczciwość i bezwzględna 
odpowiedzialność. Wiemy, że sukces 
można osiągnąć tylko dzięki 
partnerskim relacjom i doskonałym 
rozumieniu potrzeb.
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„W codziennej pracy stawiamy na profesjonalizm i  
poszukiwanie wartościowych partnerów biznesowych.  
Dlatego z wielką przyjemnością polecamy usługi Agencji  
Interaktywnej Respect, firmy specjalistycznej, ale bardzo 
otwartej na klienta, która jest godnym zaufania i  
polecenia partnerem.”
Michał Luty, prezes zarządu Planeta Mody Sp. z o.o., 
właściciel ponad 100 sklepów branży odzieżowej
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Czym właściwie jest „outsourcing”?

Na pewno nie raz wpadło Ci w ucho słowo „outsourcing”, prawda? Oto encyklopedyczna 
definicja tego słowa:

Outsourcing (ang. outside resource using) - wykorzystywanie 
zasobów zewnętrznych, zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom 
zewnętrznym procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego 
przedsiębiorstwa, które zostaną tam zrealizowane efektywniej niż 
byłoby to możliwe we własnym zakresie.1

Prościej mówiąc outsourcing to zlecanie pewnych określonych zadań przez Twoją firmę 
innemu podmiotowi – zewnętrznemu wykonawcy.

Podstawowe korzyści

Zastanawiasz się zapewne w czym może pomóc Twojej firmie przekazanie części pracy 
partnerowi. Najłatwiej wyjaśnić to w kilku ważnych i prostych punktach.

1. Outsourcing pozwala na obniżenie kosztów działalności. 
Nie musisz zatrudniać kosztownych specjalistów, opłacać za nich 
podatków, wyposażać biura itp. itd. Tym wszystkim zajmuje się Twój 
partner. Ty ponosisz jedynie kosztu wynajmu pracowników i ich wiedzy 
oraz umiejętności.

2. Outsourcing to dostęp do specjalistów.
Czy stać Cię na zatrudnienie zespołu grafików, specjalistów od 
marketingu oraz zapewnienie im miejsca pracy? Nawet jeśli tak, to z 
pewnością zauważysz, że łatwiej (i taniej!) jest wynająć doskonały i 
zgrany zespół, który wykona dla Ciebie konkretne zadania.

3. Outsourcing to optymalne wykorzystanie pracowników.
Wraz z rozwojem Twojej firmy zatrudnieni pracownicy zostają 
obarczeni coraz większą ilością zdań, często nie przystających do ich 
dziedziny i umiejętności. Korzystaj z wiedzy swoich pracowników w 
prowadzeniu biznesu, a zadania dla nich nie przewidziane zlecaj na 
zewnątrz.

4. Outsourcing to planowanie kosztów.
Zawierając partnerską umowę outsourcingową znasz koszty, jakie 
poniesie Twoja firma w najbliższych... miesiącach. Sam wiesz, jak 
bardzo ułatwia to planowanie budżetu oraz opracowanie strategii.

1 Źródło: Wikipedia. Wolna Encyklopedia. http://pl.wikipedia.org
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„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej,  
taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to 
robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy 
kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.”
Henry Ford, w roku 1923

Korzyści wg kadry zarządzającej

Najważniejsze korzyści zgłaszane przez dyrektorów największych firm w Polsce w pierwszym 
roku funkcjonowania rozwiązań outsourcingowych2:

1. Możność skoncentrowania się na podstawowym kierunku działalności
2. Obniżka i oszczędność kosztów
3. Usprawnienie procesu produkcji/świadczenia usług, pod wzg. czasu, jakości, dokładności, itp.
4. Zmiana sposobu dziłalności firmy
5. Kultura organizacyjna ukierunkowana na ciągłe doskonalenie
6. Dostęp do innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych
7. Zdobycie wiedzy jaką można wykorzystac na innych obszarach działalności firmy
8. Zwiększenie zdolności firmy do skutecznego działania w zakresie fuzji i przejęć
9. Usprawnienie procesu decyzyjnego na obszarze całej firmy

72%
63%
40%
35%
32%
19%
19%
17%
15%

„Zwolennicy outsourcingu zaznaczają, że oznacza on 
przede wszystkim zwiększenie efektywności i  
zmniejszenie kosztów. Zlecając obsługę zewnętrznej  
firmie, zatrudnia się wysokiej klasy specjalistów, 
korzysta ze specjalistycznego sprzętu i  
oprogramowania, i uzyskuje bieżącą informację.”
Paweł Poznański, Gazeta Wyborcza3

Outsourcing dla Ciebie

Jeśli nie interesuje Cię zwiększanie dochodów Twojej firmy, to outsourcing również nie wyda 
Ci się interesujący.

Z pewnością jednak nie raz w Twojej firmie pojawił się pomysł zatrudnienia na etat kilku 
specjalistów. Okazywało się jednak, że jest to zupełnie nieopłacalne z co najmniej dwóch 
powodów: pierwszym są oczywiście wysokie koszty – zrozumiałe jest, że specjalista wysokiej 
klasy oczekuje równie wysokiego wynagrodzenia, a i podatki do najniższych nie należą. Drugi 

2 Źródło: „Outsourcing w Polsce: Wyzwania, Trendy, Przykłady rozwiązań”, The Conference Board
3 Źródło: „Outsourcing sposobem na oszczędności w firmie”, Gazeta.pl (http://gospodarka.gazeta.pl/firma/1,70168,3064966.html)
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powód to praca – nie wiesz, czy taka osoba będzie odpowiednio wykorzystywana przez 8 
godzin dziennie. Skoro inwestujesz pieniądze, to oczekujesz zwrotu poniesionej inwestycji.

Rozwiązaniem dla Ciebie jest outsourcing. Wyobraź sobie, jak wiele korzyści przynosi to 
nowoczesne rozwiązanie. Przy minimalnych kosztach zyskujesz dostęp do ekspertów w 
swoich dziedzinach, którzy realizują wyznaczone im cele. Nie spędzają w Twoim biurze 
więcej czasu, niż jest im potrzebne do omówienia wykonywanego zadania. Po prostu 
pracują. Ty tylko obserwujesz efekty i zarabiasz więcej.

Czy wiesz już jak ważne jest nawiązanie współpracy z partnerem, któremu zależy 
na rozwoju Twojego biznesu?

Prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem decydującym 
o sukcesie outsourcingu jest jego wydajność. Dlatego 
wybór przypadkowej firmy, której głównym celem będzie 
ona sama jest złym rozwiązaniem. Pamiętaj, że to Ty i 
Twoja działalność macie być priorytetem dla Twojego 
zleceniobiorcy. Przypadkowy wybór to pierwszy krok do 
niepowodzenia. Jeśli ktoś traktuje Ciebie jak klienta, a nie 
jak partnera to jest to pierwszy znak, żeby zacząć się 
zastanawiać nad słusznością wyboru. Wiele firm poszukuje 
klientów, my szukamy partnerów, czyli właśnie Ciebie.

Nasze działania mają jeden cel: chcemy powiększyć Twoje 
dochody. Wiemy jak to zrobić i robimy to, z czego obie 
strony mają wymierne korzyści. Nie ważne czy jest to 
aktualizacja witryny, e-mail marketing, redesign logotypu 
czy zwykła ulotka. Każda z tych rzeczy jest podporządkowana Twojemu sukcesowi.

„Firma, która nie istnieje w Internecie, za pięć lat  
przestanie istnieć w ogóle.”
Michael Dell, założyciel firmy Dell

Oczekuj współpracy wysokiej jakości

W sklepie spożywczym nie kupujesz najtańszych produktów, prawda? Cenisz przecież 
zdrowie swoje i swojej rodziny. Podobnie jest z biznesem. Nie marnujesz pieniędzy na 
niepotrzebne rzeczy, inwestujesz tylko w to, co jest najlepsze dla Twojej firmy. Outsourcing 
również jest inwestycją. Zauważasz na pewno, że mimo pewnych wydatków, w dalszej (wcale 
nieodległej) perspektywie czasu osiągniesz większy dochód, a co za tym idzie większy zysk. 
Czyli po prostu zarobisz. Dlatego właśnie mówimy o inwestycji. Pieniędzy nie wydajesz, tylko 
je inwestujesz, aby powróciły do Ciebie zwielokrotnione.
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Jest to możliwe jeśli współpracujesz z partnerem, który posiada wyspecjalizowane kadry oraz 
zna się na swojej pracy. Twój partner musi wiedzieć czego potrzebuje Twój biznes, aby 
sukces był pełniejszy. Odpowiedni dobór metod i środków oraz unikalna wiedza zapewnią Ci 
prawdziwe korzyści. Wysoka jakość to nie tylko komfort, pewność i wygoda współpracy, ale 
także przekonanie o rosnących możliwościach Twojego biznesu.

„Prace powierzone firmie Respect były wykonane 
terminowo i z dużym zaangażowaniem. Pracownicy 
firmy wykazali się profesjonalizmem i elastycznością w 
trakcie realizacji zadań. Efekt końcowy spełnia nasze 
wymagania i oczekiwania.”
Aleksander Jarmołkowicz, wiceprezes zarządu Sprint Sp. z o.o.

Świadomość sukcesu

Jesteśmy pewni i świadomi skuteczności stosowanych metod i rozwiązań, ponieważ do 
każdego zadania podchodzimy w sposób indywidualny i jednostkowy. Nie mamy gotowych 
recept na każdą sytuację, sam wiesz, że to niemożliwe. Podejmując współpracę wykonamy 
odpowiedni audyt i wyciągniemy z niego wnioski, które pozwolą zaplanować kolejne 
działania. Pomocna w tym będzie nasza baza wiedzy – metody sprawdzone przy 
wcześniejszych projektach. Ważne jest to, że Twój problem (np. niedostateczne zyski z 
Internetu), z wielkim prawdopodobieństwem da się rozwiązać, a my znajdziemy na to 
sposób. Następnie przedstawimy Ci nasze pomysły i argumenty, wdrożymy ustalone 
wspólnie rozwiązania i razem będziemy cieszyć się z sukcesu. 

Wielowymiarowe korzyści i szereg wartości

Realizując Twoje strategiczne cele i główne założenia 
dostosowujemy się elastycznie do zmiennej sytuacji na 
rynku i w Twojej firmie. Zaletą współpracy z zewnętrznym 
partnerem jest możliwość korzystania z jego pomocy 
wtedy, gdy jest konieczna, przydatna i może podnieść 
dochody.

Jeśli wartości operacyjne, ekonomiczne i strategiczne nie 
są dla Ciebie bez znaczenia z pewnością docenisz zalety 
współpracy z nami. Pozwolimy Ci skupić się na kluczowych 
zagadnieniach Twojego biznesu, wykonując część zdań 
specjalistycznych. Co pozwoli Ci oszczędzić czas i pieniądze 
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oraz skierować Twoich pracowników do zadań, do których ich zatrudniłeś. Wszelkie sprawy 
związane z promocją i Internetem zlecisz nam, dzięki temu więcej zarobisz oraz skupisz się 
na głównych zadaniach Twojej firmy, oczekując od nas efektów w powierzonej przestrzeni.

Skontaktuj się z nami i przekonaj się, w czym możemy Ci pomóc. Konsultacje w naszej firmie 
są zupełnie bezpłatne i niezobowiązujące.

Studio graficzne

Czy zdarza Ci się zlecać przygotowywanie ulotek, zdjęć 
czy reklam? Potrzebujesz bannerów, oprawy graficznej 
do strony WWW? A może w Twoich sklepach brakuje 
interesujących plakatów?

Podejmując współpracę zapewniasz sobie dostęp do 
profesjonalnego studia graficznego oraz specjalistów 
od designu. Nie będziesz musiał zaprzątać głowy 
swoim pracownikom, choćby ich zadaniem było tylko 
szukanie  zleceniobiorców poza Twoją firmą.

Stała współpraca  z jedną firmą, na partnerskich zasadach, to znaczna poprawa wydajności – 
po wykonaniu wspólnie kilku prac rozumiemy się jeszcze lepiej. Znamy dokładnie Twoje 
oczekiwania i branżę, w której zarabiasz, a dzięki temu oszczędzasz czas potrzebny na 
wprowadzenie w projekt.

Nie bez znaczenia pozostaje także cena. Współpracując stale z drukarniami oraz mediami 
mamy niższe ceny niż jakikolwiek jednorazowy klient. A niższa cena dla nas to także niższa 
cena dla Ciebie. Partnerskie relacje w biznesie to dla nas podstawa, tak samo jak Twoje zyski 
i korzyści ze współpracy.

Serwisy internetowe

„Każda firma, nowa czy stara, która nie dostrzega nowej 
technologii internetowej w swoim życiu biznesowym – 
dosłownie – jak oddychania, może się w krótkim czasie 
udusić”
Jack Welch, legendarny prezes General Electric

To prawda, że można wykonać stronę internetową w jeden dzień. Ale czy myślałeś kiedyś o 
tym, by  zamieszkać w domu, który został zbudowany w tydzień? Oczywiście, że nie. Wiesz 
przecież, że budowanie jakości trwa!
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Podobnie jest z serwisami internetowymi. Nieskuteczną witrynę, jakich jest bardzo dużo w 
Internecie, może zrobić każdy amator. Jednak nie oczekuj, że taka strona będzie dobrą 
reklamą i przyniesie jakiekolwiek zyski. Bez odpowiedniego planu, doświadczenia i 
wartościowego zespołu nie zbuduje się komercyjnego serwisu dla Twojego biznesu. Takiego 
serwisu, który będzie inwestycją, bo wydana na niego kwota szybko się zwróci dzięki nowym 
klientom pozyskanym przez tę witrynę.

„Projekty wykonywane przez Respect, charakteryzują 
się wysoką estetyką, profesjonalnym poziomem 
wykonania, oraz intuicyjnością, co w połączeniu z 
dużym doświadczeniem Agencji oraz sprawdzonymi 
rozwiązaniami informatycznymi, zapewniły sukces 
poniesionej przez naszą firmę inwestycji.”
Joanna Kogowska, dyrektor FC Sylwetka

Więcej o naszych serwisach WWW przeczytasz na naszej stronie internetowej lub w 
oddzielnym dokumencie. Natomiast w tym miejscu przekonasz się o zaletach stałej 
współpracy przy obsłudze Twojego serwisu.

Czy Twoja strona przynosi wystarczający dochód?

Jeśli nie jest tak, jak tego oczekujesz możemy to wspólnie zmienić. Dlaczego wspólnie? 
Ponieważ Ty jesteś ekspertem w swojej branży, my natomiast znamy się doskonale na 
tworzeniu efektywnych serwisów internetowych. Zmieniając ofertę, układ menu, czy też 
wprowadzając nowe możliwości można zwiększyć wielokrotnie rentowność większości 
serwisów.

Aż 34,1% osób korzystających z Internetu uważa 
reklamę w tym medium za skuteczną lub bardzo 

skuteczną.4

To dopiero początek. Aby witryna cały czas dawała optymalne efekty musi być sprawnie 
zarządzana i optymalizowana. Jeśli jej zawartość jest nieaktualna to klienci się od Ciebie 
odwrócą. Podobnie będzie, jeśli nie zmieniasz zawartości najlepszej nawet witryny – 
dostosowanie do aktualnych trendów oraz, przede wszystkim, nieustanne badanie 
efektywności, to klucze przy procesie dbania o skuteczną witrynę internetową.

Proponujemy Ci profesjonalną opiekę nad Twoim serwisem internetowym. To szansa, którą 

4 Źródło: Gemius SA / IIBR, „Marketing interaktywny 2006”, czerwiec 2006 r.
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możesz wykorzystać, by podnieść prestiż swojej firmy, a przede wszystkim, skutecznie 
wpłynąć na liczbę Twoich klientów.

E-mail marketing

Czy wiesz, że dzięki posiadaniu bazy danych z adresami e-mail do Twoich klientów możesz 
osiągać znaczne zyski?

Jeśli nie wiesz jak legalnie zbudować taką bazę danych (kupowaniu gotowej bazy jest 
niebezpieczne, ponieważ przeważnie są to nieuczciwie zdobyte adresy e-mail i tylko 
zdenerwujesz ludzi, do których trafi Twoja poczta, zamiast im coś sprzedać) przyda Ci się 
nasza pomoc.

42% internautów uważa reklamy e-mailowe za 
atrakcyjną formę prezentacji produktów i usług.5

Wiemy jak stworzyć bazę danych zawierającą adresy e-mail do potencjalnych klientów. 
Jednak najważniejsze jest to, że potrafimy taką bazę skutecznie wykorzystać do promocji 
tego, co sprzedajesz. Optymalne wykorzystanie korespondencji oraz utrzymywanie kontaktu 
z listą mailingową to niełatwe zadanie, przy którym nietrudno o poważną pomyłkę, jeżeli 
robi się to samodzielnie.

Jednak największym błędem przedsiębiorców posiadających serwisy internetowe jest 
niewykorzystywanie możliwości e-mail marketingu. Większość z nich nie buduje własnych 
baz adresowych oraz nie zna siły dobrze napisanego listu.

Jeśli chcesz poznać skuteczne sposoby na e-mail marketing w Twoim biznesie skontaktuj się z 
nami.

Szkolenia dla pracowników

Pracownicy to jeden z podstawowych elementów budujących rentowny biznes.

Nawet wykształconym pracownikom potrzebne są szkolenia, które ich umotywują i dadzą 
nową, inspirującą wiedzę. Dobre szkolenie to nie tylko suchy wykład na określony temat, ale 
przede wszystkim potężny zastrzyk skutecznej i sprawdzonej wiedzy, która ma 
zaprocentować i przełożyć się na Twój zysk.

Możemy szkolić Twoich pracowników w dziedzinach:
● mail/e-mail marketing – pisanie perswazyjnych i skutecznych listów do klientów oraz 

5 Źródło: Gemius SA / IIBR, „Marketing interaktywny 2006”, czerwiec 2006 r.
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budowanie list adresowych
● zarządzanie serwisem internetowym, jego rozbudową i aktualizacją
● internetowy i biznesowy saovir-vivre - sztuka pisania poprawnych e-maili, 

eleganckich rozmów telefonicznych, zwyczajów biznesowo-towarzyskich.

Jeśli myślisz o szkoleniu dla Twoich pracowników skontaktuj się z nami już teraz. Nasz 
terminarz jest dość napięty, ale istnieje możliwość wstępnej rezerwacji terminu, bez żadnych 
zobowiązań.

Ilość godzin szkolenia uzależniona jest od potrzeb Twoich pracowników oraz od ilości 
praktycznych informacji, jakie powinni pozyskać.

Reklama

Znane przysłowie mówi, że reklama jest dźwignią handlu i każdy kto miał styczność z 
biznesem może to potwierdzić. Jedna udana kampania może przynieść firmie dochód, o 
jakim wcześniej nikt nie myślał. Sprzedaż może być tak duża, że zabraknie Ci towaru, który 
mógłbyś sprzedawać!

Dobra reklama musi być skuteczna. Musi przynieść Ci prawdziwy dochód, nie tylko 
wystarczający na pokrycie kosztów kampanii.  Oczekuj przede wszystkim realnych pieniędzy. 
Dobra reklama oprócz zysków buduje także świadomość Twojej marki wśród klientów.

Rozpoczynając z nami współpracę zyskujesz dostęp do profesjonalnego studia graficznego 
oraz do specjalistów od marketingu, którzy wiedzą jak konstruować skuteczne reklamy.

Podstawą jest dobra forma, która będzie najbardziej odpowiednia w Twoim biznesie. Nie 
wszędzie przecież sprawdzą sie ulotki rozdawane na ulicy, tak jak nie każdy potrzebuje sklepu 
internetowego, e-mail marketingu czy wielkich billboardów w największych miastach.

Jeśli się z nami skontaktujesz postaramy się wspólnie o najlepszy rodzaj reklamy, 
dopasowany do Twojego biznesu i obranej strategii.

Przykłady zastosowania outsourcingu

Na kolejnych stronach przedstawiamy kilka symulowanych przykładów firm, które skorzystały 
z usług outsourcingowych. Celowo nie podajemy kalkulacji kwot – każdy przypadek 
wyceniany jest indywidualnie i to ile zaoszczędzisz zależy od szczegółowych ustaleń 
zawartych w umowie.
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Sieć sklepów spożywczych Pszczółka

Sklepy spożywcze Pszczółka łączy umowa z 
fraczyzodawcą, którego zadaniem, oprócz 
przekazania pomysłu na biznes, realizacji dostaw i 
pomocy w prowadzeniu sklepu, jest także 
reklamowanie całej sieci.

Do tej pory działania marketingowe były 
nieskoordynowane i realizowane w pośpiechu co 4-5 
tygodni. W tym czasie szybko przygotowywano ulotki 
rozdawane w sklepach oraz foldery roznoszone w 
okolicy sklepów sieci Pszczółka. Zlecenia kierowano do różnych firm, gdyż z powodu 
pokrywających się często terminów, późnego przekazania materiałów czy też wypadków 
losowych nie udało się zbudować trwałej relacji z jednym zleceniobiorcą.

Firma posiadała także stronę internetową z adresami wszystkich sklepów należących do sieci 
oraz z danymi kontaktowymi do fraczyzodawcy.

Zarząd Pszczółki zdecydował się na podpisanie umowy outsourcingowej z agencją 
interaktywną po tym, gdy jedna z zaprzyjaźnionych firm dostarczających towar 
zdecydowanie polecała swoich stałych współpracowników.

Po dwustronnych konsultacjach i rozpoznaniu potrzeb doszło do podpisania umowy. Od 
teraz za reklamowe działania Pszczółki odpowiedzialna była jedna firma, która do sprawy 
podeszła rzetelnie. Od razu przygotowano szablony ulotek i folderów, a otrzymane 
wcześniejsze materiały odświeżono i uporządkowano. Stworzono bazę zdjęć, które mogły 
być wykorzystywane przy wspólnych projektach oraz wyznaczono konkretne daty składu 
ulotek na kilka miesięcy w przód. Zarezerwowano także terminy w drukarni.

Zaplanowano zmianę strony internetowej. Oprócz całkowicie nowej oprawy graficznej 
dodano system zarządzania treścią, umożliwiono prezentację oferty promocyjnej. Wdrożono 
także newsletter, dzięki któremu Pszczółka poprzez swoją agencję informowała klientów o 
aktualnych promocjach i wartościowych produktach.

Dzięki firmie outsourcingowej, która zatrudnia nie tylko grafików i programistów, ale przede 
wszystkim specjalistów od marketingu, znacznie wzrosła skuteczność przekazów 
reklamowych.

Korzyści:
✔ stały partner oznacza szybsze wykonywanie zleceń oraz lepsze zrozumienie celów
✔ baza dotychczasowych projektów pozwala utrzymać jednolitą szatę graficzną
✔ specjaliści od marketingu opiekujący się każdym projektem podnoszą skuteczność 
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przekazu reklamowego
✔ skończyły się problemy z kolejkami w drukarniach i opóźnienie wynikające ze stałych 

zmian partnerów
✔ partnerskie relacje sprzyjają realizacji kolejnych zadań i wytyczaniu skutecznej 

strategii

Koszty:
✔ po podpisaniu umowy Pszczółka mogła lepiej planować budżet – koszty outsourcingu 

można przewidzieć na wiele miesięcy w przód, a pewny partner nie zaskakuje nagłą 
podwyżką czy niemożliwością realizacji zlecenia

✔ mimo początkowej większej opłaty związanej z modernizacją strony internetowej 
koszty całej współpracy okazały się niższe dzięki stałej umowie i wynikającym z niej 
rabatom

✔ zredukowano koszty druku – współpracująca firma korzystała ze sprawdzonej 
drukarni oferującej stałym partnerom korzystniejsze ceny

Właściciel biura rachunkowego Michał Kowalski

Doradca podatkowy Michał Kowalski prowadzi własne biuro 
rachunkowe. Z outsourcingu zdecydował się skorzystać po 
rozmowie z firmą przygotowującą mu właśnie nową witrynę 
internetową.

Dzięki comiesięcznej opłacie Pan Michał zyskał wsparcie 
ekspertów od marketingu przy wysyłaniu reklam e-
mailowych oraz znaczącą pomoc przy budowaniu własnej 
listy adresowej. Wiele osób odbierających maile 
konsultowane z agencją interaktywną zostało później jego 
klientami.

Biuro rachunkowe wiele zyskało dzięki powierzeniu opieki 
nad serwisem internetowym specjalistom. Świetne 
pozycjonowanie i niebanalne, skuteczne teksty generowały zapytania klientów, które 
udawało się pracownikom biura przekładać na konkretne zlecenia.

Znacząco wzrosły obroty firmy oraz liczba obsługiwanych klientów. Koszty obsługi witryny 
internetowej pozostawały stałe, a w dodatku miesięczna opłata została ustalona na stałym 
poziomie, dzięki czemu Pan Michał mógł zaplanować dokładne koszty jakie jego firma 
poniesie na promocję w Internecie.

W ramach współpracy agencja interaktywna przygotowała także moduł reklamy prasowej, 
który wykorzystano w prasie lokalnej. Także z tego źródła pozyskano nowych klientów biura 
rachunkowego.
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Sklep internetowy DekoArtDeko

Firma artykuły dekoracyjne otworzyła sklep 
internetowy chcąc uzyskać nowy kanał dystrybucji 
swoich produktów. Po pół roku od wdrożenia 
systemu informatycznego i uzupełnienia katalogu 
produktów wyniki finansowe sklepu były bardzo 
niezadowalające.

Zatrudniono agencję interaktywną, której 
podstawowym zdaniem było rozpoznanie 
problemów oraz zasugerowanie możliwych 
rozwiązań. Przeprowadzony audyt wykazał szereg 
problemów – ich podstawowym źródłem byli 
niezaznajomieni z e-biznesem i handlem internetowym pracownicy, którzy do tej pory 
obsługiwali sklep.

Zdania dotyczące promocji sklepu oraz zwiększania sprzedaży poprzez ten kanał dystrybucji 
powierzono zewnętrznej firmie na zasadach outsourcingowych, a pracowników, zgodnie z 
pierwotnym założeniem, delegowano tylko do realizacji zamówień, których w końcu zaczęło 
przybywać.

Agencja interaktywna kompleksowo przepisała oferty w sklepie pod kątem marketingowym, 
poprawiła jego użyteczność skupiając się na wygodzie dokonywania zakupów. W następnej 
kolejności uproszczono koszyk oraz przebudowano stronę produktową.

Jednocześnie inny zespół tej samej agencji pracował nad poprawą pozycjonowania oraz 
szukał niestandardowych metod dotarcia do klientów. Wykorzystano linki sponsorowane 
oraz boksy reklamowe. Zdecydowano się próbnie zastosować także  marketing wirusowy.

Następnym krokiem było zbudowanie bazy adresów e-mail do potencjalnych klientów oraz 
twórcze ich wykorzystanie. Newsletter wysyłany okresowo przygotowywali specjaliści od 
marketingu dzięki czemu zapewniono mu wysoką skuteczność.

Całość działań agencji interkatywnej przyniosła długofalowe efekty w postaci znacznego 
skoku obrotu i ilości klientów. Przyczyniło się to także do ilości stałych klientów oraz wzrostu 
świadomości marki. Jednym z podstawowych efektów było zwielokrotnienie ilości 
użytkowników odwiedzających sklep internetowy. Jego odpowiednie przygotowanie 
zagwarantowało zauważalnie wysoki współczynnik odwiedzających, którzy dokonali zakupu.

Przeprowadzone w jednym czasie działania dały skumulowany efekt. Mimo kosztów 
poniesionych na przygotowanie strategii oraz jej wprowadzenie w życie właściciele sklepu 
byli zadowoleni. Całość kosztów pokryły osiągnięte w niedługim czasie zyski.
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W celu utrzymania wysokich wyników finansowych podpisano umowę dotyczącą stałej 
opieki marketingowej nad sklepem, listów wysyłanych do klientów i pozycjonowania.

Szkoła językowa Perfect English School

Rynek szkół językowych jest bardzo konkurencyjny i 
wymaga wielu działań reklamowych. Nie tylko 
należy zdobywać nowych klientów, ale także 
utrzymywać starych, by nie przeszli do innej, 
bardziej popularnej szkoły.

Zdecydowano się na outsourcing by pracownicy 
biurowi szkoły językowej wykonywali zadania 
związane z prowadzeniem biura, a nie zajmowali 
sie szukaniem drukarni, wymyślaniem reklam oraz 
negocjacjami z podwykonawcami.

Umowa z firmą outsourcingową określała warunki dostępu do studia graficznego i zespołu 
profesjonalnych projektantów. Obejmowała także korzystne ceny druku oraz, co było bardzo 
ważne dla właścicieli szkoły językowej, aktywne wsparcie specjalistów od marketingu.

Po weryfikacji założeń i sformułowaniu długofalej strategii reklamowej przystąpiono do 
działania. Plakaty i ulotki przygotowywano okresowo – nabór do szkół językowych następuje 
falami, gdy zainteresowanie klientów nauką języków obcych jest większe. Gorące okresy to 
zbliżająca się matura, początek roku szkolnego, a także przygotowywanie do egzaminów. W 
tych okresach nasila się reklama szkół językowych.

Materiały przygotowano wcześniej i skorzystano z możliwości rezerwacji terminów druku. 
Niższe ceny i szybki odbiór gotowych materiałów to jedne z wielu korzyści współpracy ze 
stałym partnerem. Wiedza marketingowa oraz dokładna strategia pozwoliły na nawiązanie 
skutecznej walki o klientów.

Dodatkowo postanowiono przesłać pisemne oferty do dużych firm i zaproponować im 
korzystne szkolenia językowe dla pracowników. Przygotowaniem treści listu zajęła się 
agencja interaktywna, natomiast założenia cenowe przygotowano w szkole językowej, która 
także zajęła się obsługą zgłaszających się klientów. 
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O nas

Jesteśmy niezależną agencją interaktywną świadczącą usługi dla biznesu. Wykorzystujemy 
szanse stwarzane przez nowe media oraz technologie. Nasze usługi: tworzenie serwisów 
internetowych, e-marketing czy outsourcing nastawione są na szybki zwrot inwestycji oraz 
zyski klienta.

Każde z naszych zleceń opracowywane jest przez zespół specjalistów, wśród których są 
informatycy, graficy oraz eksperci z dziedziny marketingu i e-biznesu. Dzięki temu nasze 
projekty są skuteczne i przynoszą zakładane (i oczekiwane) korzyści.

Stawiamy na politykę otwartego dialogu oraz  partnerską współpracę z naszymi klientami. 
Wspólnie przecież dążymy do jednego, razem ustalonego celu. Naszą podstawową zasadą 
jest uczciwość i bezwzględna odpowiedzialność. Wiemy, że sukces można osiągnąć tylko 
dzięki partnerskim relacjom i doskonałym rozumieniu potrzeb.

Kontakt

Agencja Interaktywna

Serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z nami. Z przyjemnością odpowiemy na 
wszelkie pytania.

: Serwis internetowy:
http://www.r3spect.pl

( Telefon/fax:
89 541 78 45

* E-mail:
kontakt@r3spect.pl

+
Adres:
Henryka Panasa 1B
10-691 Olsztyn
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O dokumencie

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji poniższego dokumentu bez 
informowania o tym.

Prawa autorskie

Copyright © 2007 Respect

Zawartość tego dokumentu podlega ochronie prawnej. 

Kopiowanie i rozpowszechnienie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy 
elektronicznej jest dozwolone. Zmiana treści wymaga pisemnej zgody firmy Respect.

Znaki towarowe zastrzeżone, handlowe, identyfikatory

Wszelkie zastrzeżone nazwy i loga firm, pojawiających się w materiałach udostępnianych w 
tym dokumencie zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji. Wszystkie znaki towarowe 
zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.

Autorzy zdjęć

Autorami wykorzystanych w dokumencie zdjęć są:

Strona Autor

1 (okładka) d r o u u

5 Mihai Eustatiu

6 Irum Shahid

7 Adriana Cikopol

11 Michał Wacławski

12 Ugur Can

13 Mantis Wong

14 Shannon Sims
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