Podział zadań
Twoje obowiązki

Obowiązki WBIZNES

Prowadzenie rozmów sprzedażowych
z klientami i obsługa klienta.

Dostarczanie kwalifikowanych leadów lub
transakcji e-commerce.

01

Regularne pozyskanie opinii od klientów w formie
tekstowej i wideo.

Wykorzystanie opinii jako social proof
(social media, www, LP sprzedażowy).

02
Stała analiza swojej bazy klientów, ich
zachowań i trendów.

03

Zwracanie uwagi na to, czego
potrzebują klienci firmy.

04

Reagowanie w bazie danych. Merytoryczna
ocena i rekomendacje dalszych kroków.

Wykonywanie działań, które mają być atrakcyjne
dla klientów klienta WBIZNES. Dobre praktyki
w konkretnych obszarach.

Komunikacja i terminy
Twoje obowiązki

Obowiązki WBIZNES

Terminowe regulowanie faktur.

Prowadzenie ustalonych działań marketingowy zgodnych
z opracowanym planem.

01
Wyznaczenie osoby, która będzie
odpowiedzialna za kontakt z WBIZNES.

02
Zadawanie pytań w przypadku braku
wiedzy lub pewności.

Informowanie o nieobecności (urlop, L4)
w terminie SPRINTU.

03

Budowanie relacji opartej o wspólny cel przez
wyznaczonego PM.

Rzetelne odpowiadanie na pytania w oparciu o fakty
i liczby i wiedzę merytoryczną specjalistów WBIZNES.

Opracowanie timeline działań zgodnych ze
sprawdzonymi rekomendacjami.

04

Zaangażowanie w czasie kontaktu z PM WBIZNES.

05
Monitorowanie nowinek w branży
i informowanie o nich PM Agencji.

Dobre planowanie działań i kontakt
z klientem tylko w kluczowych kwestiach.

Rekomendacja najlepszych działań marketingowych.

06
Uzupełnianie budżetów reklamowych (FB, Google itp.).

07

Rozsądne zarządzanie wydatkami reklamowymi.
Rekomendacje specjalistów WBIZNES,
które oszczędzają pieniądze klienta.

Treści
Twoje obowiązki

Obowiązki WBIZNES

Dostarczenie zdjęć realizacji / przykładów pracy.

Ocena merytoryczna treści.
Obróbka graficzna i dystrybucja.

01
Przesyłanie materiału wsadowego (tekst, wideo,
zdjęcia) na bazie rekomendacji WBIZNES.

Realizowanie materiałów zdjęciowych / wideo
zgodnych z planem i wskazaniami WBIZNES.

02
03

Redagowanie, edytowanie i publikowanie
zgodnie z planem marketingowym.

Promocja materiałów w ramach systemu
marketingowego.

Wysyłanie przemyślanych propozycji w łatwej do
akceptacji lub ew. Komentarza formie (FIGMA).

Akceptowanie materiałów przed publikacją.

04

Wzajemność - jesteśmy w tym razem
Twoje obowiązki

Obowiązki WBIZNES

Dzielenie się pomysłami na promocję.

Opiniowanie propozycji. Rekomendacje
zastosowania w planie działań.

01
Szczere dzielenie się informacją dot. wyników.

Omówienie raportu prac.

02
Wykonywanie zadań na najwyższym poziomie.

Ambitne podejście i zaangażowanie w projekt.

03
Podpowiedzi w sprawie słów kluczowych na bazie
wcześniejszych ustaleń ze specjalistami WBIZNES.

Podchodzenie do proponowanych działań
marketingowych z otwartą głową.

04
05

Stałe edukowanie PM WBIZNES w kluczowych kwestiach
dotyczących działania i przeznaczenia produktu/usługi.

06
Konsultacja własnych działań marketingowych z PM
WBIZNES. (budowanie wspólnego przekazu).

07

Uruchomienie reklam Google Ads i dopasowanie
ich do planu marketingowego.

Rekomendowanie działań marketingowych
dopasowanych do celów biznesowych klienta.

Tworzenie treści w oparciu o wiedzę i potrzeby klienta,
przy sugerowaniu najlepszych możliwych rozwiązań.

Ocena oraz wdrażanie działań zgodnych z planem oraz
w razie możliwości łączenie ich z pomysłami klienta.

