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kampanie reklamowe Facebook Ads
kampanie reklamowe Google Ads
Social Media
copywriting
content marketing
projekty e-commerce oraz IT
szkolenia

co robimy:
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1. BRANŻA 2. NASZE ZADANIE

3. STRATEGIA 4. EFEKTY

Kursy kodowania 
Cena kursu - 7-9 tys. zł
 

Zaplanowanie strategii
pozyskania klienta w tej
bardzo konkurencyjnej
branży. Modyfikacja
wizerunku PWN z firmy
"papierowej" na firmę IT.

Stworzyliśmy ścieżkę
prowadzącą od webinaru,
poprzez warsztat pokazowy, 
po rekrutację na kurs - 
przy wykorzystaniu FB.

Od 2017 roku Reaktor wciąż
działa, zdobywając klientów
na kolejne edycje.

Reaktor PWN



805 626
ZAPISÓWWEJŚĆ NA REKLAMĘ

78%
KONWERSJI

webinar

429 238
ZAPISÓWWEJŚĆ NA REKLAMĘ

55%
KONWERSJI

warsztat 





przykładowe
materiały -
darmowy ebook
 
(content
marketing jako
element
efektywnej
kampanii 
na pozyskanie
leadów)

>>kliknij

http://www.dcfgroup.pl/reaktor/Ebook_Reaktor.pdf
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1. BRANŻA 2. NASZE ZADANIE

3. STRATEGIA 4. EFEKTY

Największe wydawnictwo
edukacyjne w Polsce. Nasz
projekt dotyczył działu
podręczników i pomocy
edukacyjnych dla przedszkoli.

Zebranie grupy docelowej 
w jednym miejscu (fan page).
Budowanie wizerunku i
promowanie oferty w tym
segmencie rynku. 

Zaproponowaliśmy usługę
prowadzenia fan page'a w
sposób, który organicznie
buduje zaufanie i
zainteresowanie marką. 

Liczba followersów wzrosła 
z 2252 do 21 414 (i rośnie).
Skupienie grupy docelowej na
fan page'u umożliwia łatwe
targetowanie, a ocieplenie
wizerunku - definitywny wzrost
sympatii do marki. 

Nowa Era dla Przedszkola



2252 21 414
LICZBA

FOLLOWERSÓW -
OBECNIE 

LICZBA
FOLLOWERSÓW -

POCZĄTEK

Fan Page
Nowa Era dla Przedszkola

40
KAMPANII

PROMOCYJNO-
SPRZEDAŻOWYCH 

W ROKU



przykładowe
materiały 
- reklama
nowej serii 
 
(wykorzystanie 
fan page jako
kanału
sprzedaży)
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Program: Ucz się Inteligentnie



2. NASZE ZADANIE
1. BRANŻA 

3. STRATEGIA 4. EFEKTY

Szkoła efektywnego uczenia
się dla dzieci i młodzieży 
w wieku 10-15 lat. 

Uruchomienie kampanii we
wskazanych lokalizacjach
Polski. Celem było zbieranie
kontaktów od osób
zainteresowanych lekcją
pokazową. 

Stworzyliśmy kompleksową
kampanie Facebook Ads - od
treści reklamowych, poprzez
strony sprzedażowe oraz
pełne wykorzystanie narzędzi
do targetowania.  

1377 kontaktów pozyskanych
poprzez kampanię Facebook
Ads. Kampanie uruchomione
zostały w ponad 30
lokalizacjach o różnej
wielkości.

Ucz się Inteligentnie

2. NASZE ZADANIE



30+
LOKALIZACJI

Engram USI 
Szkoła Efektywnej Nauki

1725
POZYSKANYCH

ZGŁOSZEŃ



przykładowe
materiały 
- reklama na FB
 
 
(reklama, która
zmusza
do interakcji)
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2. NASZE ZADANIE
1. BRANŻA 

3. STRATEGIA 4. EFEKTY

Kursy angielskiego
prowadzone autorską
metodą. Cena kursu: 2899-
5999 zł

Zapewnienie dopływu nowych
zgłoszeń od osób
zainteresowanych
prezentacją metody. 

Zasugerowaliśmy oparcie
przekazu reklamowego na
postaci Prezesa firmy
("b.tłumacz prezydenta USA").
Stworzyliśmy kampanie
prowadzącą od reklamy do
pozyskania kontaktu. 

Ponad 19 000 zgłoszeń 
w 17 lokalizacjach w całej
Polsce. 

SzybkiAngielski.pl

2. NASZE ZADANIE



17 19 000
POZYSKANYCH
KONTAKTÓW

LOKALIZACJI

SzybkiAngielski.pl

100
KAMPANII 

OD 2017 ROKU





przykładowe
materiały -
reklama na FB
oraz w Google
Ads
 
(rola nagłówka 
w generowaniu
zainteresowania 
odbiorcy)
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2. NASZE ZADANIE
1. BRANŻA 

3. STRATEGIA 4. EFEKTY

Kursy szkolące w zawodzie
refleksologa twarzy -
koszt szkolenia ok. 7000 zł

Zadanie, które wydawało się
nam niemożliwe... -
pozyskanie klientów 
na drogie szkolenie w dość
"egzotycznej"  branży

Zdecydowaliśmy się postawić
na osobowość prowadzącej,
wypromować jej fan page, a
następnie zbudować
kampanię na pozyskanie
kontaktu

Przerosły oczekiwania obu
stron. Pozyskano łącznie 761
kontaktów. Współpraca
zaowocowaała dodatkowo
uruchomieniem szkoleń z FB, 
 prowadzonych przez nas dla
absolwentów  ww. kursów.  

Międzynarodowy Instytut
Refleksologii Twarzy

2. NASZE ZADANIE



11
PEŁNYCH EDYCJI

KURSU
Z POZYSKANYCH

KONTAKTÓW

Międzynarodowy Instytut
Refleksologii Twarzy

761
POZYSKANYCH

ZGŁOSZEŃ



 

https://youtu.be/uB70qLMQ1uY

"MODEL, KTÓRY NAPRAWDĘ DZIAŁA"

Beata Sekuła  -  
mentor refleksologii multimetodologicznej, autor drepoterapii  

i miofascioplastyki, założyciel MIRT, lifecoach

https://youtu.be/uB70qLMQ1uY


przykładowe
materiały -
reklama wideo
 
(ponad 3-
minutowy film,
który sprawdził
się doskonale -
promowanie
usługi poprzez
budowanie
autorytetu)



przykładowe
materiały -
reklama 
 
(konkret jako 
element dobrej
reklamy - tu
zamiast zdjęć
stockowych
mamy
szczegółowe
mapy
refleksologiczne)



nasze
szkolenia
Prowadzisz biznes?
Chętnie podzielimy się z Tobą
doświadczeniem.

>> KLIKNIJ<<
 I ZOBACZ PRZYKŁADOWY

WORKBOOK 

http://www.dcfgroup.pl/szkolenia/WORKBOOK.pdf


#Jak zaistnieć i pozyskać
klienta na FB?

Po szkoleniu jesteś samodzielny w zakresie prowadzenia

kampanii Facebook Ads

Przyjeżdżasz z laptopem

Pod naszym okiem tworzysz niezbędne konta i integrujesz

wszelkie kwestie techniczne (kody, formularze)

W trakcie szkolenia możesz uruchomić swoją kampanię
Konsultujemy Twoją kampanię w pierwszych tygodniach od

jej uruchomienia

 



kontakt
biuro@dcfgroup.pl
 
tel. 734 161 212 (kampanie)
 
tel. 692 002 570 (szkolenia)
 
 
 
 
www.dcfgroup.pl 
 
Zapraszamy!

http://www.dcfgroup.pl/

