
PREZENTACJA FIRMY

Zapraszamy!



KRÓTKO O NAS



O PUBLIC RELATIONS

START



ETAPY WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM
I ETAP  

ZEBRANIE 
INFORMACJI

Po pierwsze kontakt –  Państwa lub nasz. Dialog pozwala  
poznać  potrzeby, oczekiwania , problemy  Państwa firmy. 
Powiedz nam o Twoim celu – a my konsekwentnie będziemy 
do niego dążyć. 

II ETAP  
PREZENTACJA 

DZIAŁAŃ

Na podstawie uzyskanych informacji oraz analizy otoczenia, 
tworzymy indywidualną propozycję działań, zorientowanych 
na osiągnięcie celu Państwa  firmy. Przedstawiamy 
harmonogram i wycenę. 

III ETAP 
ANALIZA OFERTY

To czas na dialog, pytania, sugestie oraz ewentualne 
modyfikacje przedstawionej oferty tak, by spełniała Państwa 
oczekiwania.

IV ETAP 
AKCEPTACJA  

OFERTY

V ETAP 
DZIAŁANIA LET PR

Kolejny etap to akceptacja oferty i podpisanie umowy.

W tym momencie rozpoczynamy wcześniej ustalone w umowie 
działania zgodnie z przyjętym  harmonogramem. Co miesiąc 
otrzymują Państwo raport z efektami naszych działań. Nasz cel – 
osiągnąć cel Państwa firmy !  

DIALOG / BRIEF

CELE

ANALIZA

PREZENTACJA DZIAŁAŃ

HARMONOGRAM

WYCENA

ANALIZA OFERTY

DIALOG

AKCEPTACJA OFERTY

UMOWA

DZIAŁANIA LET PR

MIESIĘCZNY RAPORT

REALIZACJA CELU



LICENCJE NA DOBRE RELACJE

DLACZEGO PAKIET ?

W działaniach public relations dla firm istnieją pewne 
prawidłowości. Na podstawie doświadczeń  
i wcześniejszych obserwacji, stworzyliśmy pakiety usług w 
postaci trzech licencji.  

Każda z nich zawiera starannie dobrane pozycje z naszej 
oferty.  

Taki pakiet to przede wszystkim oszczędność i gwarancja 
kompleksowej obsługi Państwa firmy.  

Jednocześnie, nasza oferta nie ogranicza się tylko do 
pakietów. Każdy pakiet  zostaje indywidualnie 
dostosowany do potrzeb konkretnego Klienta i składa się z 
poszczególnych elementów naszej pełnej oferty. 



LICENCJA NA START
 1

PAKIET ZAWIERA:

audyt wizerunkowy firmy 

zaplanowanie działań PR w prasie i internecie 

przygotowanie komunikatów prasowych  

dystrybucja informacji do mediów  

follow up do mediów  (media relations) 

doradztwo wizerunkowe i komunikacyjne 

miesięczny raport 



LICENCJA NOWYCH TECHNOLOGII 
 2

PAKIET ZAWIERA : 

wszystkie opcje LICENCJI NA START  

opracowanie strategii obecności firmy w 
mediach społecznościowych 

prowadzenie oficjalnych profili firmy w mediach 
społecznościowych 



LICENCJA POZYTYWNEGO WIZERUNKU
3

PAKIET ZAWIERA :

wszystkie opcje LICENCJI NA START i LICENCJI 
NOWYCH TECHNOLOGII 

dedykowane działanie e-PR 

Internet Alert ( monitoring wizerunku firmy w 
mediach, analiza informacji w internecie na temat 
Państwa marki ) 

 



+ OPCJA DODATKOWA DO KAŻDEJ LICENCJI

KOMUNIKACJA WIZUALNA :

projekt logo 

projekt wizytówki 

projekt strony internetowej 

projekt materiałów promocyjnych (ulotki, foldery) 

 



OFERTA 

DORADZTWO 

PUBLIC RELATIONS 

SOCIAL MEDIA 

CONTENT MARKETING 

KAMPANIE REKLAMOWE 

SEO&SEM

http://letpr.pl/oferta/contentmarketing/
http://letpr.pl/oferta/doradztwo/
http://letpr.pl/oferta/pr/
http://letpr.pl/oferta/social-media/
http://letpr.pl/oferta/kampanie-reklamowe/
http://letpr.pl/oferta/seosem/
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

KONTAKT: 

LET PR 
+ 48 71 759 11 40 
biuro@letpr.pl 
www.letpr.pl 

Chętnie 

odpowiemy na 

Państwa 

pytania


