
AGENDA SZKOLENIA

"Budowa strategii
kampanii reklamowej na Facebooku"

PROWADZI
Daniel Kędzierski

CEO fasttony.es

ROZPOCZĘCIE
Powitanie, podłączenie
komputerów do sieci
 (pracujemy na komputerach),
zapoznanie się.

METODY POZYSKIWANIA ODBIORCÓW

10 sposobów na dotarcie do
kupujących
5 skutecznych formatów
reklam
kiedy i jakie formaty najlepiej
zastosować
Niestandardowe posty i ich
rola w komunikacji 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Budujemy 5 niestandardowych
postoẃ (uczestniczy proszeni o
przygotowanie po 5 grafik w
rozdzielczosći 1200x628px i
600x600px)



Budujemy posty z treściami i
linkami do social proof

Omówienie celu 
Wykluczenia grup docelowych
Rodzaje postów, ich wpływ na
komunikacje 
Placement jako model
optymalizacji 
Rodzaje CTA dla modelu
zimnego 
Optymalne metody rozliczenia
kampanii

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
STRATEGIA REKLAMOWA

dla modelu zimnego

Budujemy Carousel z placement
na right column

Omówienie celu 
Wykluczenia grup
docelowych
Rodzaje postów, ich wpływ
na komunikacje 
Placement jako model
optymalizacji 
Rodzaje CTA dla modelu
angazu̇jac̨ego 
Optymalne metody
rozliczenia kampanii

STRATEGIA REKLAMOWA

dla modelu angazu̇jac̨ego

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Budujemy video post i 2 posty z
odpowiednimi CTA

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA



Omówienie celu
Lookalike i pochodne website
Custom Audience 
Wykluczenia grup docelowych
Rodzaje postów, ich wpływ na
konwersje 
Placement jako model
optymalizacji 
Rodzaje CTA dla modelu
sprzedazȯwego 
Optymalne metody rozliczenia
kampanii

Budujemy Canvas Post i video
Canvas

STRATEGIA REKLAMOWA

dla modelu sprzedazȯwego

Omoẃienie czym jest
sprzedaż przez edukacje
Lookalike i pochodne website
Custom Audience 
Wykluczenia grup docelowych
Konstrukcja formularza Lead
Ads 
Rodzaje postoẃ Lead Ads 
Rola social media proof w Lead
Ads 
Jak wykorzystac ́Lead Post w
zasieg̨u organicznym

STRATEGIA REKLAMOWA

dla modelu Leadowego

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Automatyzacja 
Obwarowanie prawne
Konstrukcje i zapisy
regulaminoẃ 
Integracja z GetResponse i
ClickMeeting 
Scenariusz komunikacji z
klientem

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Budujemy Canvas Post i video
Canvas



DANIEL KĘDZIERSKI
CEO projektu FastTony.es
Przedsiębiorca z 11-letnim
doświadczeniem. Twórca
innowacyjnych rozwiązań dla
biznesu i strategi
marketingowych.Dzięki swojemu
innowacyjnemu produktowi
pomaga bardzo precyzyjnie
dotrzeć do konsumentów.
Tworzenie reklam lokalnych i
niestandardowe formy rozliczeń
na Facebook nie mają przed nim
tajemnic, a w szczególności:
Local Awareness, Custom
Location Ads, Local Video Ads,
Content manager, CPA, CPL,
CPC, CPM, oCPM i inne.
Bardzo aktywnie wspiera start-
up`y, dzieląc się zdobytymi
doświadczeniami oraz doradza
przy skalowaniu i promocji
biznesu na rynku krajowym i
zagranicznym.

W cenie szkolenia:
PAKIET FULL FASTTONY

na 60 dni



ORGANIZATOR
Social Media Now jest agencją wyróżnioną przez Facebooka na
stronie prezentującej najlepsze kampanie z całego świata.

Naszą specjalizacją są kampanie reklamowe na Facebooku oraz
innych serwisach społecznościowych, których celem jest
osiągnięcie wymiernych, mierzalnych efektów biznesowych.
mediów społecznościowych, w zakresie działań nastawionych na
mierzalny efekt.

ZGŁOSZENIA
na http://szkolenia.socialmedianow.pl/

lub szkolenia@socialmedianow.pl


