
Nowoczesny     system     zarządzania     inwestycjami
Kompleksowa     obsługa     marketingowa

Branża deweloperska funkcjonuje dzięki potężnym nakładom finansowym i obejmuje wysoce 
rozbudowany obszar działań. Sukces inwestycji zależy od PRECYZYJNYCH posunięć na 
wszystkich płaszczyznach operacyjnych, na każdym etapie realizacji. Tam, gdzie tej PRECYZJI 
zabraknie, tam często zakradają się błędy. A błędy kosztują! Czy Twoja firma działa 
PRECYZYJNIE?

System DeweloPRO został opracowany na podstawie wnikliwej analizy funkcjonowania branży 
deweloperskiej. W połączeniu ze specjalnie dostosowaną metodologią pracy zapewnia najwyższy 
poziom efektywności. To jest dokładnie to, czego wymaga od nas XXI wiek. Czy chcesz to 
sprawdzić? Oczywiście, że chcesz, bo jesteś człowiekiem XXI wieku!

Ogólny zarys projektu wygląda następująco:

1     ETAP   –   WDRAŻANIE

 Budowa strony WWW – System DeveloPro.
 Przygotowanie tekstów na stronę WWW.
 Grafika reklamowa.
 Wizualizacja 3D. 
 Wirtualny spacer po okolicy inwestycji.
 Sesja zdjęciowa inwestycji.
 Film reklamujący inwestycję.

2     ETAP   –   DOSKONALENIE

 Tworzenie i aktualizacja tekstów, zdjęć oraz filmów na stronie WWW.
 SEO-optymalizacja pod kątem wyszukiwarek. W ramach tego:

- zadbamy o prawidłową indeksację serwisu dla wyszukiwarek takich jak Google; 
- dopilnujemy, aby Twoja strona była zgodna ze światowymi standardami SEO;
- sprawdzimy frazy, po których użytkownicy najczęściej wchodzą na Twoją stronę;
- znajdziemy i zaproponujemy nowe frazy, które zwiększą oglądalność Twojej strony.

 Podpięcie do serwisu narzędzia Google Analytics, zapewniającego wgląd w pełne statystyki:
- liczba wejść na stronę;
- regiony, z których wejścia nastąpiły;
- liczba nowych oraz powracających użytkowników;
- najczęściej przeglądane podstrony;
- czas spędzony na danej podstronie;
- i wiele innych.
Google Analytics jest podstawą do przeprowadzania kompleksowych analiz, dotyczących 
popularności serwisu.

 Założenie i podpięcie narzędzia Google Webmaster Tools, dostarczającego szczegółowych 
informacji na temat:
- widoczności Twojej strony w Google;
- jej pozycji w zależności od użytych fraz wyszukiwania;



- liczby wyświetleń w Google w zależności od użytych fraz wyszukiwania;
- błędów znalezionych przez Google.

 Google Webmaster Tools zapewnia również możliwość kontroli nad indeksowaniem w 
Google, pozwalając na dodawanie i odejmowanie słów kluczowych.

 Utworzenie kont na Facebooku, Google+ oraz YouTube, wyposażonych w profesjonalną 
szatę graficzna i zintegrowanych z Twoją stroną.

3     ETAP   –   FUNKCJONOWANIE

 Aktualizacja i dodawanie nowych treści na stronie WWW inwestycji.
 Copywriting – profesjonalna opieka nad tekstami znajdującymi się na stronie.
 Opieka nad profilami na Google+ i Facebooku (1-2 wpisy miesięcznie) oraz na YouTube 

(realizacja 3 filmów z inwestycji w ciągu 12 miesięcy).
 Skonfigurowanie kampanii reklamowych AdWords:

- Kontekstowej;
- Wizualnej;
- Video.

 Prowadzenie kampanii AdWords w oparciu o miesięczne budżety.
 Marketing Szeptany – wpisy na forach dotyczące Twojej marki, oferowanych produktów 

oraz usług.
 Hosting – utrzymywanie Twojej strony i poczty e-mail na serwerze.
 Domena – utrzymywanie nazwy Twojej domeny.
 Bieżący monitoring Twojego serwisu w internecie, zwieńczony prostymi i czytelnymi 

raportami.

W     skład     opieki     wchodzą     również     bieżące     doradztwo     oraz     support     w     zakresie     promocji     marki,     usługi
lub     produktu     w     internecie.     Podsuniemy     nowe     pomysły     i     podpowiemy     jak     je     zrealizować.

Współpracę możemy rozpocząć na każdym ETAPIE!

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami od marketingu inwestycji:
Ewa Świderska
tel.: 507-534-700
e.swiderska@4DL.pl
Krzysztof Krawczuk
tel.: 790-398- 298
k.krawczuk@4DL.pl

Odpowiemy na każde pytanie!

Zaufali     nam między innymi:


