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O Nas
Cześć!
Dobrze, że postanowiliście tutaj zajrzeć. Jesteśmy Agencją Digital
Marketingową, dzięki której zbudujesz lub odświeżysz swój wizerunek w
sieci, dasz się lepiej znaleźć, czy też dotrzesz na nowe rynki i do nowych
odbiorców.
Nasza oferta kierowana jest do klientów oczekujących najwyższej jakości.
Posiadamy różnorodne portfolio produktów, zaczynając od stron
internetowych i marketingu w sieci, a kończąc na “szytych na miarę”
systemów do sprzedaży B2B.
Łączymy biznes z technologią - Wy skupiacie się na rozwoju swojej firmy, a
my na rozwiązaniach informatycznych, wspomagających Wasze
przedsięwzięcia.

Patryk Olszewski

założyciel

Strony WWW
Firmowa strona internetowa jest pierwszym kluczem do sukcesu w sieci.
Nasze projekty są wyjątkowe - nie korzystamy z gotowych szablonów, aby
odwiedzający doświadczył unikalności i profesjonalizmu prezentowanej
firmy.
Całość napędzana jest przez nasz autorski, modułowy system zarządzania
treścią DreamerCMS, dzięki któremu możemy stworzyć dostosowane do
potrzeb funkcjonalności witryny, którymi zarządza się za pomocą
przyjaznego interfejsu. Blog, galeria, pliki do pobrania, lista produktów,
newsletter - to tylko wierzchołek “góry lodowej” możliwości.
Wypracowany proces realizacji pozwala nam na osiągnięcie najlepszego
efektu końcowego, dzięki jasnej komunikacji z klientem i poznaniu potrzeb
jego marki.

OFERTA
Strona z unikalnym designem - od 2500 zł
Moduł Blog / Nowości - 1200 zł
Moduł Galeria - 400 zł
Moduł Powiadomień E-Mail lub SMS - 150 zł / mies. + koszt SMS'ów
Inne moduły - Wycena Indywidualna
Do każdej strony zapewniamy roczny hosting oraz domenę.

E-Commerce
Skuteczna sprzedaż w internecie jest uwarunkowana wieloma czynnikami.
Kilka kliknięć czy parę sekund może zadecydować o tym, czy użytkownik
sfinalizuje zakup. Dostarczane przez nas systemy sprzedaży internetowej,
zapewniają klientowi intuicyjność interfejsu i przejrzystość doświadczenia
użytkownika, a sprzedawcy komfort prowadzenia działalności w sieci.
Dla bardziej specyficznej sprzedaży oferujemy także specjalnie
dostosowane strony z możliwością zakupu, które skupiają się na konkretnej
usłudze lub produkcie.

Sklep
Internetowy

Strona
Sprzedażowa

od 4500 zł

od 2500 zł

Marketing Internetowy
Odpowiednio zaplanowana kampania reklamowa w internecie to sposób na
dobry zwrot inwestycji. Dobór słów kluczowych, grupy docelowe,
przyciągające oko grafiki i animacje to tylko część wyzwań w marketingu
online. Oferujemy różne rodzaje kampanii - zwiększające świadomość marki,
pozyskujące nowe lead’y czy też prowadzące do zakupu produktów lub
usługi. Powierzając nam pieczę nad reklamami, nie musisz zaprzątać sobie
głowy specjalistyczną wiedzą, a efekty zobaczysz na specjalnie
przygotowanych raportach.
Aktywacja konta reklamowego - 150 zł
Reklama internetowa Google ADS lub Facebook Business:
Budżet Kampanii

Koszty Obsługi

500 - 1000 zł

36%

1001 - 2000 zł

34%

2001 - 4000 zł

32%

4001 - 6000 zł

30%

6001 - 9999 zł

28%

10000+ zł

24% (do negocjacji)

Social Media
OFERTA
Tworzenie Fanpage - od 500 zł
• Konfiguracja i ustawienie odpowiednich informacji
• Przygotowanie szaty graficznej
- Zdjęcie / Film / Animacja w tle
- Zdjęcie / Animacja grafiki profilowej
- Dopasowanie kolorystyki grafik

Zarządzanie Social Media - od 1100 zł / mies.
•

Określenie celu długoterminowego prowadzenia FB:
- Przygotowanie wpisów
> Budowanie Emocji
> Angażowanie osób w konwersację
> Tworzenie content'u odpowiednio dobranego pod grupę docelową
- Tworzenie wydarzeń i promocji
- Dotarcie do szerszego grona klientów
- Budowanie Grup Facebook
- Analityka reklam - monitorowanie efektywności prowadzonych działań
> Konfiguracja Facebook Pixel
> Analiza grup docelowych
> Analiza skuteczności reklam
> Testy A/B kreacji wizualnych i content'owych

Identyfikacja Wizualna
Pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Niech odbiorcy zapamiętają Twoją
markę dzięki wyjątkowej identyfikacji wizualnej. Logo, materiały biurowe,
dobór krojów pisma i kolorystyka - to tylko niektóre elementy, które składają
się na wizualne aspekty postrzegania T wojej firmy na rynku.
Stworzymy dla Ciebie grafiki, które będą wyróżniać się na tle konkurencji.
W swojej ofercie posiadamy projektowanie całej identyfikacji, logo
z podstawową księgą znaku, a także reklamy i inne projekty graficzne.
W ramach tworzenia identyfikacji wizualnych zapewniamy konsultacje, które
będą wspierać proces projektowania, aby efekt końcowy jak najlepiej
oddawał cele i wartości twojej marki.

OFERTA
Pełna identyfikacja wizualna wraz z księgą - od 3000 zł
Logo z podstawową księgą znaku - 800 zł
Materiały firmowe - od 300 zł
Rollupy - 150 zł
Inne Grafiki - od 100 zł

Aplikacje Dedykowane
W Dream Creation przy wytwarzaniu oprogramowania wykorzystujemy
metodykę DevOps - zespalamy rozwój, eksploatację oraz zapewnienie
jakości. Deweloperzy wyspecjalizowani jednocześnie w programowaniu
i administrowaniu systemami są w stanie dostarczyć gotowe wdrożenia
w krótszym czasie, niż dwa osobne działy, dodatkowo korzystając w pełni
ze strategii Cloud Native, która opiera się na niezawodności i możliwościach
skalowania.
Dzięki zastosowaniu rozwiązań chmurowych, dostarczane aplikacje są
odporne na awarie, będąc równocześnie dostosowanymi do wysokich
obciążeń w krytycznych momentach działania. Skalowanie pozwala na
znaczącą redukcję kosztów infrastruktury. Bazowo wykorzystywane są
standardowe, niezbędne do działania zasoby sprzętowe, które zwiększają
się automatycznie w momencie rosnącego zapotrzebowania, na przykład
podczas nagłego skoku aktywnych użytkowników na portalu internetowym.
W naszym procesie działania stawiamy na przejrzystość - klient na każdym
etapie jest dokładnie informowany o postępach, tak aby końcowy produkt
był w pełni dostosowany do jego potrzeb.
Oprogramowanie dedykowane wyceniamy indywidualnie.

Odezwij się do nas!
DREAM CREATION Patryk Olszewski
ul. Adama Mickiewicza 28, 87-100 Toruń
dreamcreation.pl
+48 795-481-188
NIP 8911631703
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