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Nazwa marki:

Branża:

Osoba kontaktowa: 

Źródło:

Niniejszy Minibrief (MB) ma na celu zaznajomienie nas z Państwa 
działalnością oraz zdefiniowanie oczekiwań jakie Państwo w nas 
pokładają tak, aby zaproponowane działania marketingowe mogły 
okazać się maksymalnie skuteczne.



Dotychczasowe działania:
Blog 

E-mail marketing 

Ekspozycja w punktach sprzedaży 

Eventy 

Marketing automation 

Optymalizacja konwersji strony 

Radio 

Reklama zewnętrzna (outdoor) 

SEM (linki sponsorowane Google AdWords) 

SEO (pozycjonowanie) 

Sieci reklamowe / afiliacyjne 

Social media 

Facebook 

Twitter 

Snapchat 

inne

Strona WWW 

Sklep internetowy 

Telemarketing 

Telewizja 

Ulotki i katalogi 

Videoblog 

Oczekiwane działania:
Blog 

Doradztwo marketingowe lub strategia 

E-mail marketing 

Marketing automation 

Optymalizacja konwersji strony 

SEM (linki sponsorowane Google AdWords) 

SEO (pozycjonowanie) 

Sieci reklamowe / afiliacyjne 

Social media 

Facebook 

Twitter 

Snapchat 

inne

Strona WWW 

Sklep internetowy 

Ulotki i katalogi 

Videoblog

Działania konkurencji:
Blog 

E-mail marketing 

Marketing automation 

Optymalizacja konwersji strony 

SEM (linki sponsorowane Google AdWords) 

SEO (pozycjonowanie) 

Sieci reklamowe / afiliacyjne 

Social media 

Facebook 

Twitter 

Strona WWW 

Sklep internetowy 

Telemarketing

Cel bezpośredni: 
Zwiększenie sprzedaży w e-commerce 

Pozyskanie leadów ofertowych 

Pozyskanie leadów contentowych 

Zwiększenie rozpoznawalności marki 

Naprawa wizerunku

Konkurencja (3 firmy):

Czas trwania działań 
od dnia (dd.mm.rrrr) - do dnia (dd.mm.rrrr):

Od:

Do:

czas nieokreślony

Snapchat 

inne

Ulotki i katalogi 

Videoblog
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Dotychczasowy marketing: 
Pracowaliśmy z agencją.

Powód zmiany: 

Niewystarczające wyniki:

Trudny kontakt

Segmentacja odbiorców B2B:
Nazwa:

Branża: 

Potrzeba: 

Pozycja na rynku:

Liczba pracowników: 

Przychody: 

Lokalizacja: 

Stanowisko - pierwszy kontakt: 

Stanowisko - osoba decyzyjna:

Nie współpracowaliśmy z agencją. 
Dopiero chcemy zacząć pracować z agencją. 

Sami robiliśmy marketing. 

Rozpoczynamy działalność w branży. 
Działania promocyjne nie były prowadzone. 

Proces sprzedaży:
Sam dokonuje zakupu przez stronę/e-sklep 

Sprzedaż telefoniczna 

Sprzedaż bezpośrednia (e-mail, telefon, spotkanie) 

Punkt sprzedaży:

Budżet roczny
(PLN netto): 

7 000 

35 000

lub dokładnie określony: 

Dodatkowe informacje: 

15 000 

50 000 

 

20 000 

100 000 

Segmentacja odbiorców B2C
Nazwa:

Wiek: 

Płeć: 

Lokalizacja:

Styl życia: 

Przekonania: 

Stan cywilny: 
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Częstotliwość raportowania:
raz w miesiącu 

Częściej (jak często?):

Co będzie kluczowe przy podjęciu 
decyzji o wyborze agencji? 

Portfolio graficzne 

Case studies - wyniki dotychczasowych kampanii 

Zaproponowanie niestandardowych działań 

Możliwość zrealizowania testowej kampanii 

Zaproponowanie działań, które zmieszczą się 
w budżecie 

Najniższa cena 

System CMS:
WordPress 
Woocommerce 

Joomla 

Drupal 

Zaznacz, jeśli przy „innym” mamy dostęp do 
serwera / pełnej modyfikacji witryny

Prestashop 

Clickshop 

Shoper 

Shoplo 

Czynniki pomiaru sukcesu:
Zwiększona ilość zapytań ofertowych

Sprzedaż w e-sklepie

Sprzedaż dzięki zapytaniom z internetu

Znajomość naszej marki wśród

Ograniczenia branżowe:
W szczególności: branża tytoniowa, alkoholowa, 
farmaceutyczna, prawna, maklerska:

Minibrief (MB) opracowany przez Scorise® Sp. z o.o.
Więcej wiedzy w: www.scorise.com/pl

Pożądana akcja: 
Wejście na stronę 

Wypełnienie formularza zapytania 

Zapis do bazy e-mailingowej 

Dodanie produktu do koszyka 

Zatelefonowanie 

Wysłanie e-maila

Dowody: 
Referencje 

Certyfikaty 

Uznani eksperci (autorytety) 

Celebryci 

Portfolio (przykłady) / case studies

Produkty: 
Nazwa:

Opis-Korzyść:

Wyróżnik:

Koszt:

Półka cenowa: 

Czynnik decydujący: 

Sezonowość:
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