
Usługi doradcze z zakresu marketingu 

Usługa doradcza swym zakresem będzie obejmowała określenia wymagań Wnioskodawcy
z  obszaru  marketingu  on-line.  Dostawca  usługi  doradczej  z  zakresu  marketingu
przeprowadzi  analizę  rynku  krajowego,  na  którym  działa  Wnioskodawca  oraz  jego
specyficznych  wymagań.  Usługa  doradcza  obejmie  audyt  SEO  i  SEM  wraz
z  opracowaniem  planu  optymalizacyjnego.  Dostawca  zidentyfikuje  wymagania  grupy
odbiorców  usług  Wnioskodawcy  i  opracuje  zalecenia  optymalizacyjne  lejka
sprzedażowego. Usługa doradcza z zakresu marketingu będzie polegała na opracowaniu
wraz  z  Wnioskodawcą  strategii  promocji  marki  w  kanałach  on-line  z  uwzględnieniem
planowanego kierunku rozwoju przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Na podstawie wymagań
Wnioskodawcy  dostawca  określi  listę  problemów  do  przezwyciężenia  w  zakresie
marketingu on-line. Na jej postawie dostawca opracuje sugerowane zalecenia z zakresu
marketingu, których wprowadzenie umożliwi Wnioskodawcy wejście na nowe rynki do tej
pory nie obsługiwane przez Wnioskodawcę. 

Usługa  doradcza  będzie  miała  7  etapów.  Etap  1  to  warsztaty  identyfikujące  potrzeby
Wnioskodawcy w obszarze pozyskania dużych klientów hurtowych z obszaru całego kraju.
W  etapie  2  to  analiza  rynku  na  podstawie  narzędzi  do  badania  trendów  on-line
i  opracowanie  raportu  zaleceń  dla  Wnioskodawcy  co  zrobić  aby  pozyskać  dużych
odbiorców hurtowych.  Raport  obejmie  również  audyt  obecnych  działań  prowadzonych
przez Wnioskodawcę wraz z określeniem zajmowanej pozycji w rynku. Etap 3 to audyt
SEO/SEM dotychczasowych działań Wnioskodawcy oraz opracowanie zaleceń. Pakiet ten
będzie szyty na miarę i  będzie uwzględniał  szczególnie grupę docelową potencjalnych
klientów Wnioskodawcy.  Etap  4  obejmie  analizę  branży Wnioskodawcy pod  kątem e-
commerce.  Zostanie  sprawdzona  aktywność  konkurencji  oraz  określone  szanse
i  zagrożeń jakie wynikają z tego kanału dystrybucji  oraz zalecenia dla Wnioskodawcy.
W etapie 5 dostawca przeprowadzi analizę lejka sprzedażowego Wnioskodawcy. Sprawdzi
ścieżkę zakupową. Zidentyfikuje obszary do poprawy i  zaproponuje usprawnienia które
umożliwią  efektywne  pozyskiwanie  dużych  klientów  hurtowych.  Etap  6  obejmie
opracowanie strategii marketingowej i taktyki działania on-line dla Wnioskodawcy. Będzie
ona  zawierała  konkretne  zalecenia  dla  wybranych  kanałów  promocji.  Etap  7  będzie
obejmował  szkolenia  personelu  Wnioskodawcy  w  zakresie  umożliwiającym  efektywne
wykorzystywanie  działań  on-line  do  realnego  wsparcia  sprzedaży.  Usługa  zostanie
podsumowana  w  postaci  raportu.  Bez  usługi  doradczej  w  zakresie  marketingu
Wnioskodawca  nie  będzie  w  stanie  pozyskać  klientów  ogólnopolskich.  Odpowiednia
promocja  w  kanałach  on-line  jest  dla  Wnioskodawcy  kluczowa  w  realizacji  założeń
projektu. Zdobycie wiedzy eksperckiej z tego obszaru stanowi fundament ekspansji oferty
Wnioskodawcy na rynek całego kraju. 


