Kreatywne projekty
dla Twojej marki

artalis.pl

Wierzymy w liczby!
Żeby marketing był skuteczny, musi być także mierzalny.
W Artalisie wiemy, że wskaźniki powinny piąć się w górę.
Nasz zespół przygotuje dla Twojej firmy kompleksową ofertę
marketingową, niezależnie od branży w której działasz.

Zapraszamy do kontaktu:
marketing@artalis.pl
+48 512 971 562
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Fotografia
wizerunkowa | firmowa | reklamowa |
produktowa reporterska | specjalizacje produktowa gastronomia / hotelarska wnętrza
Dobre zdjęcie to podstawa skutecznej komunikacji.
Niezależnie od tego, jaki biznes prowadzisz,
Twój klient, żeby zaufać, a docelowo kupić, musi
zobaczyć. Całe szczęście, to od Ciebie zależy czy
pierwsze wrażenie zrobisz jako profesjonalista
w każdym calu. W Artalisie pomożemy Ci osiągnąć
zamierzone cele komunikacyjne i zwiększyć dotarcie
do grona osób zainteresowanych Twoją ofertą.

Proponujemy kompleksową obsługę fotograficzną
wydarzeń i eventów, fotografię wizerunkową, w tym
portretową, a także sesje reklamowe.
Specjalizujemy się w fotografii gastronomii i wnętrz
hotelowych. W zależności od potrzeb, możemy
zaproponować Ci gotowe packshoty wraz z pełnym
retuszem. Niezależnie od tego czy zdjęć potrzebujesz
do druku, na www lub do social mediów, dla Twojego
biznesu przygotujemy rozwiązania szyte na miarę.

Filmy
wizerunkowe | reklamowe | produktowe
reporterskie | dron
Storytelling to jedna z najskuteczniejszych metod
marketingowych. Badania pokazują, że aż 90% decyzji
zakupowych zapada na poziomie emocji. Dlatego tak
ważna jest dobrze poprowadzona narracja. Pozwól
byśmy opowiedzieli Twoją historię!
Nasz kreatywny team przygotuje dla Ciebie filmy
wizerunkowe, reklamowe, produktowe i reporterskie –
także z użyciem drona.

Sprawnie przeprowadzimy proces projektowania,
produkcji, postprodukcji, a także dystrybucji Twoich
filmów. Niezależnie czy wideo potrzebujesz do mediów
społecznościowych czy jako wizytówkę firmy dla
nowych kontrahentów, przygotujemy film, który spełni
swoje zadania. Chętnie zrelacjonujemy także event,
który organizujesz. Odpowiemy na wszystkie Twoje
pytania – pisz śmiało!

marketing@artalis.pl

+48 512 971 562

Projektowanie
graficzne
dtp i online | identyfikacja wizualna
Dobre pierwsze wrażenie robi się tylko raz, dlatego tak
ważna jest spójna i profesjonalna identyfikacja wizualna.
Nawet najlepsze projekty i usługi nie wyjdą z rynkowego
starcia obronną ręką, jeśli zobaczy je niewielka
liczba osób. W Artalisie sprawimy, że Cię zobaczą!

Chętnie zaprojektujemy dla Ciebie pełen branding
i sprawimy, że Twoja marka zacznie żyć w świadomości
klientów. Niezależnie od tego czy dopiero zaczynasz
swoją podróż w biznesie, czy masz już wypracowany
styl, chętnie pomożemy Ci w przygotowaniu niebanalnych
projektów graficznych i skutecznej komunikacji z klientami.

Oferujemy profesjonalne przygotowanie do druku
różnego rodzaju materiałów poligraficznych – katalogów,
ulotek, czasopism czy reklam. Zaprojektujemy także
niezbędne materiały online.

Web design
W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić
sobie sprawnie funkcjonującą markę, która nie
jest obecna w internecie. Estetyczna i dobrze
zaprojektowana witryna internetowa jest podstawą
twojej komunikacji z potencjalnymi klientami.
W zależności od potrzeb stworzymy dla Ciebie
landing page lub bardziej rozbudowany serwis
internetowy,
składający
z
kilku
podstron.
Zaopatrzymy go w silnik CMS, czyli system, który
w prosty i intuicyjny sposób pozwoli Ci na wymianę
treści w późniejszym terminie.

Wszystkie przygotowywane przez nas witryny
dostępne są również w wersjach responsywnych.
Pozwala to na poprawne wyświetlanie serwisu,
niezależnie od nośnika – telefonu, tabletu, komputera
czy monitora o różnej rozdzielczości. Dzięki temu
zabiegowi zyskujesz pewność, że wizytówka Twojej
firmy zawsze będzie wyglądać profesjonalnie.

E-mail marketing
obsługa | projektowanie
Z Klientami warto być w kontakcie! W Artalisie
przygotujemy dla Ciebie mejling od fazy koncepcyjnej,
przez projektowanie, aż po wysyłkę. Pomożemy
nakreślić Twoją idealną grupę docelową, czyli ludzi
zainteresowanych oferowanym przez Ciebie produktem
lub usługą. Podpowiemy też, jak ustawić akcenty, żeby
z morza marketingowej komunikacji wyłowili właśnie Twój
produkt. Nie musisz obawiać się o treść, projekt, skład
czy ROI. Wszystkim zajmiemy się za Ciebie, a na koniec
zaraportujemy o świetnych wynikach.

Zdjęcia 360 + hosting
Prestiżowe przestrzenie potrzebują odpowiedniej
oprawy wizualnej. Pokoje hotelowe, sale bankietowe
czy konferencyjne, by móc ukazać tkwiący w sobie
potencjał, wymagają zdjęć wykonanych w technologii
360 stopni. To właśnie one pozwalają ukazać w całości
klimat i otoczenie obiektów. Nasz zespół przygotuje
dla Twojego biznesu profesjonalną sesję zdjęciową
w najwyższej rozdzielczości, tak by oferowane przez
Ciebie przestrzenie prezentowały się równie dobrze, co
w rzeczywistości. Packshoty dostosujemy do wymagań
wiodących systemów rezerwacyjnych. Na dalszym
etapie możemy zaproponować Ci także przygotowanie
wirtualnych spacerów po Twoim obiekcie, a także
hosting.

Streaming
wydarzeń
W dzisiejszych czasach warto być on-line.
Konferencje, targi, pokazy czy spotkania branżowe
nie zawsze mogą odbywać się przy sali pełnej
publiczności. Co więcej, najem prestiżowych
lokalizacji bywa kosztowny, zaś streaming wideo
pozwoli Ci zoptymalizować budżet wydarzenia.
Dlatego w Artalisie wydarzenia zorganizujemy dla
Ciebie całkowicie zdalnie. Nagrania realizujemy
przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu w
najwyższej jakości dźwięku i obrazu.

Transmisja live może odbywać się równocześnie
w wielu miejscach – social mediach klienta
(Facebook, Instagram, YouTube) oraz na
stronach www. Całą transmisję wyposażymy
też w atrakcyjną grafikę brodcastową (plansze,
animacje, wykresy). Streaming realizujemy przy
użyciu kilku kamer. Nasze transmisje są dostępne
na różnych typach urządzeń – komputerach,
tabletach czy smartfonach.

Horeca Idea
wdrażanie systemów
Sprawny biznes wymaga ciągłego bycia o krok przed
konkurencją. Wiemy, że w branży hotelarskiej taka
strategia jest niezwykle trudna. Dlatego w Artalisie
pomożemy Ci we wdrożeniu systemu Horeca Idea. Dzięki
niemu przygotowanie i wysłanie oferty do potencjalnego
klienta zajmie Ci maksymalnie 10 minut.

W 5 kolejnych przygotujesz agendę realizacji
eventu, a
w 15 rozliczysz całość wydarzenia
i sprawdzisz jego rentowność. Horeca Idea zapewni
Ci też bezpieczną bazę i historię klientów, pokaże
aktywności sprzedażowe, kalendarz eventów i etap ich
realizacji, pozwoli na sprawne przygotowanie analizy
przychodów, raportów kosztowych czy rankingów
sprzedażowych. Dzięki wdrożeniu zyskasz pewność,
że nic nie umknie twojej uwadze.

Analityka
internetowa
Google Analytics | Google Data Studio
Ponad 80% firm nie potrafi umiejętnie korzystać z
dostępnych danych źródłowych. To poważny błąd,
który nie tylko utrudnia dotarcie do potencjalnych
klientów, ale też generuje nieskuteczne i drogie
działania marketingowe. Dzięki audytowi i wdrożeniu
Google Analytics pokażemy Ci silne i słabsze strony
twoich działań reklamowych, wskażemy obszary, które
należy poprawić i te, które w ogóle warto pomijać.

Niezależnie czy w swojej działalności skupiasz się
na sprzedaży internetowej, prowadzeniu systemów
rezerwacyjnych, czy może prowadzisz kampanie
marketingowe za pośrednictwem newsletterów
czy social mediów. Bez dogłębnej analizy narażasz
się na wysokie prawdopodobieństwo błędu. W
Artalisie przygotujemy dla Ciebie audyt, wdrożenie
oraz konfigurację systemów Google Analytics i
docelowo Google Data Studio, a także stworzymy
spersonalizowany raport.

Obsługa
social media
Facebook | Instagram | LinkedIN
W dzisiejszym świecie ponad miliard osób aktywnie
korzysta już z mediów społecznościowych. To
więcej niż jeszcze 80 lat temu w ogóle żyło na naszej
planecie! Facebook czy Instagram mają obecnie niemal
nieograniczony potencjał sprzedażowy. Kluczem do
sukcesu jest jednak takie przygotowanie treści, by klienci
chcieli zbudować z Twoim biznesem trwałą relację. Nie
wiesz, jak się do tego zabrać?

W Artalisie proponujemy kompleksową obsługę
mediów społecznościowych. Niezależnie czy
planujesz komunikację swojego biznesu czy marki
osobistej, przygotujemy dla Ciebie audyt social
media, stworzymy plany wydawnicze i zrealizujemy
płatne kampanie reklamowe. Pamiętaj, w świecie
social mediów to emocje sprzedają!

Druk
Planujesz wydruk katalogów, ulotek, a może
przygotowanie gadżetów reklamowych i nie wiesz
od czego zacząć? Nie musisz, w Artalisie nie tylko
zaprojektujemy dla Ciebie niezbędne materiały
reklamowe, chętnie będziemy pośredniczyć także
w realizacji ich wydruku. Dzięki temu zyskasz nie
tylko czas, ale przede wszystkim spokój, że zlecone
przez Ciebie projekty zostaną przygotowane
w profesjonalny sposób. A ty nie musisz już
zastanawiać się nad optymalizacją kosztów czy
negocjacją stawek.

Masz pytania – pisz śmiało!
marketing@artalis.pl

+48 512 971 562

Sprawdź nas w social mediach:

artalis.pl

