Oferta Grodzki Studio 2020
Reklama internetowa












Projektowanie stron i pozycjonowanie 4000 zł
Reklama internetowa różnego typu od 4000 zł (prowadzenie Facebook fanpage, Google Ads,
Facebook Ads)
Doświadczony informatyk
Dobra jakość
Raporty po ukończeniu współpracy
Kampania dostosowana do klienta
Najlepsze techniki reklamy internetowej
Doradztwo marketingowe i biznesowe
W pakiecie serwer, instalacja certyfikatu SSL, mnóstwo dodatków
Legalne materiały
Prosty system zarządzania stroną

Szkolenia






2000 zł za 6 godzin szkolenia, możliwość przedłużenia współpracy
Szkolenie dostosowane do każdego klienta
Zwiększysz swoje wyniki w pracy i nie tylko
Certyfikat po zakończeniu współpracy
Szkolenia różnego typu – obsługa komputera i telefonu dla seniorów 1500 zł, projektowanie
stron www 3 tysiące (teoria i praktyka, warsztaty), projektowanie gier komputerowych 3
tysiące (teoria i praktyka, warsztaty), relacje damsko-męskie 1500 zł (teoria i wyjście na
miasto), szkolenie biznesowe lub coaching (mentoring i coaching oraz szkolenie, w zależności
od klienta) 2000 zł, warsztaty twórczości od 1000 zł (stworzysz swoje pierwsze dzieła pod
okiem doświadczonego artysty)

Wydawnictwo




50% prowizji ze sprzedaży
Szansa na wielką karierę
Doświadczony artysta

Ghostworking




Inwestycja w sztukę
Doświadczony artysta
5 tysięcy za pakiet twórczości, możliwość zakupienia 4 pakietów

Sklep




Elektronika wysokiej jakości
Prezenty dla kupujących
Pakiety twórczości ekipy Dewianta
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Atrakcyjne pakiety
Biznes Start: coaching 2000 zł + strona i pozycjonowanie 4 000 zł = 6000 zł 5000 zł
Biznes Pro: coaching 2 000 zł + strona i pozycjonowanie 4 000 zł + wydawnictwo 2000 zł =
8000 zł 7000 zł
Biznes Ultra (inwestycja): ghostworking 20 000 zł + reklama 10 000 zł + wydawnictwo 5
000 zł = 35 000 zł 30 000 zł
Akademia Dewianta Premium: szkolenia wszystkie rodzaje w atrakcyjnej cenie
(projektowanie gier 3000 zł, projektowanie stron www 3000 zł, coaching/mentoring/szkolenie
2000 zł, warsztaty twórczości 4000 zł) = 12 000 zł 10 000 zł
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Współpraca dla klientów Grodzki Studio
Program Partnerski – 500 zł za każdego poleconego klienta, który wyda co najmniej 2000
zł
Program lojalnościowy – przy dłuższej współpracy rabaty i okazje specjalne
Reklama – możliwość zaprezentowania swojej firmy społeczności Grodzki Studio, warunki
współpracy do uzgodnienia; lokowanie produktu, czy usługi w książce lub w innej formie
Blog – możesz zostać autorem Grodzki Studio, to pierwszy krok do sławy i możliwość
zdobycia doświadczenia
Konkursy – masz szansę wygrać wartościowe nagrody, obserwuj nasze social media i
komentuj
Występy live i webinary – szansa na darmowe doradztwo i interakcje z Małym Dewiantem;
krytyk sztuki, audyt strony i więcej
Grupa przedsiębiorców GS czeka na Facebook – dołącz i pracuj z najlepszymi
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