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Potrzebujesz pomocy w prowadzeniu działań swojej 

firmy w Social Media? 
Każda firma, która chce odnosić sukcesy musi dostosowywać się do zmieniających się warunków, a 

więc mieć wzgląd na trendy panujące na rynku. Obecnie bardzo modne są social media, które 

stwarzają wiele możliwości rozwoju dla Twojej firmy.  

W dzisiejszych czasach prowadzenie fanpage’a, konto na Instagramie to wręcz wymóg.            

Jeżeli nie ma Cię w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter) to nie istniejesz. 

Prowadzenie kont w mediach społecznościowych kreuje pozytywny wizerunek marki oraz polepsza 

relacje z klientami, często zwiększając sprzedaż produktów czy usług. Informowanie o ofercie czy 

podejmowanych inicjatywach pomaga utrzymać ciągłe zainteresowanie klientów. 

Jesteśmy pasjonatami marketingu internetowego, agencją social media z Warszawy.  

Do każdego zlecenia podchodzimy z pełnym zaangażowaniem.  

Ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta oraz rynku na jakim działa.  

 



 Kim jesteśmy 
Wybuchowym duetem, którzy przez pryzmat ironii patrzy na otaczająca nas rzeczywistość. 

Wiecznie uśmiechnięci, dusze towarzystwa i pasjonaci sportu, miłośnicy dobrego jedzenia i 

muzyki. Właściciele dwóch dużych kotów rasy europejskiej. Z marketingiem internetowym 

oboje związani od lat.   

Ona – specjalista ds. social mediów, przez kilka lat związana z branżą beauty w szczególności 

z tematem kosmetyków naturalnych. Miłośniczka języka czeskiego, Kafkowskiej prozy i 

surrealizmu Bułhakowa.  

On - oprócz pracy jako manager ds. marketingu umiejętnie i z wielką pasją prowadzi swojego 

biegowego bloga zarażając swoją historią inne osoby. Pokonuje kolejne kilometry, zbierając 

nie tylko nowe medale, ale również wspierając wiele akcji charytatywnych.  

Pisanie w 3 osobie jest prostsze niż opisywanie siebie … dlatego jeśli chcesz nas poznać – 

napisz! Na pewno nie pożałujesz! 

 



Social Media Marketing 
Zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem działań marketingowych marek w Social Media takich 

jak: 

  

● strategie marketingowe marek w Social Media 

● prowadzenie fanpage marek i kont na Instagramie i Twitterze 

● realizacja kampanii reklamowych na Facebooku / Instagramie / Twitterze 

● współpraca z blogerami 

● konkursów na Facebooku / Instagramie 

● marketing szeptany 



Copywriting 

Copywriting to nie tylko chwytliwe hasła i slogany. To część jednego z najpotężniejszych trendów w reklamie – content 
marketingu (copywriting na blogi). To też narzędzie pozycjonowania (SEO copywiritng).  

Bez tekstów nie byłoby też postów i kampanii w social mediach. 
 

Krótkie formy - hasła, slogany, notki, posty i treści kampanii w social mediach…  
Wzbudzają emocje, informują, a ostatecznie zachęcają do zapoznania się z Twoim produktem lub Twoją usługą.  

Czasem jedno słowo potrafi zdziałać cuda! 
 

Dłuższe formy - blogi, treści na stronę www, artykuły sponsorowane, artykuły na LinkedIn, scenariusze spotów 
reklamowych… Dobry copywriting buduje Twój content marketing. Dzięki niemu możesz pozycjonować swoją stronę 

internetową, edukować grupę docelową, tworzyć pozytywny wizerunek i budować relację z Twoimi Klientami. 
 

Copywriting to coś więcej niż słowa. Dobry copywriter potrafi zachęcić odbiorcę do zapoznania się z przekazem, wywołać 
emocje, zaangażować, a ostatecznie – słowo po słowie – poprowadzić odbiorcę do przycisku KUP TERAZ. Nie wystarczy 
„lekkie pióro”. Potrzeba znajomości technik copywriterskich i wyczucia specyfiki danej formy czy kanału dystrybucji treści. 

 
 



Blogi 
Blog na stronie firmowej, na którym poruszysz zagadnienia branżowe, podkreśli Twój profesjonalizm i 

będzie kolejną ścieżką dotarcia do klientów.  
 

Potrzebujesz osoby, która pisałaby cykliczne teksty na bloga? 
 

Możesz liczyć na nasz zespół! 



Zaufali nam 



Zaufali nam 



Kontakt 
ul. Suwalska 30/56 
03-252 Warszawa 
e-mail: biuro@bmc-socialmedia.pl 
 
Beata 
e-mail: beata@bmc-socialmedia.pl 
tel. +48 570 943 639 
 
Łukasz 
e-mail: lukasz@bmc-socialmedia.pl 
tel. +48 501 011 748 

@bmc.socialmediamarketing 

@bmc.socialmediamarketing 

blog 

mailto:biuro@bmc-socialmedia.pl
mailto:biuro@bmc-socialmedia.pl
mailto:biuro@bmc-socialmedia.pl
mailto:beata@bmc-socialmedia.pl
mailto:beata@bmc-socialmedia.pl
mailto:beata@bmc-socialmedia.pl
mailto:lukasz@bmc-socialmedia.pl
mailto:lukasz@bmc-socialmedia.pl
mailto:lukasz@bmc-socialmedia.pl
https://www.facebook.com/bmc.socialmediamarketing/
https://www.instagram.com/bmc.socialmediamarketing/
https://niebotakblog.blogspot.com/

