bDiscounts
Informacje o Partnerze:
Brand24 to najbardziej efektywna metoda monitorowania tego, co o Twojej marce, produkcie mówi
się w Internecie. To również narzędzie do pomiaru natężenia szumu (buzz), który pojawia się wokół
wybranej marki, produktu lub słowa kluczowego. Brand24 zajmuje się monitoringiem Internetu na
bieżąco (w czasie rzeczywistym) i pokazuje zebrane wypowiedzi natychmiast po ich opublikowaniu
w Internecie. Dzięki błyskawicznej informacji można natychmiast podejmować akcję odnośnie
prowadzonych kampanii reklamowych, marketingowych, a także działać w celu ochrony reputacji
swojej marki, usługi, czy produktu w Internecie. Monitoring Internetu dzięki Brand24 pozwala na
audyt opinii nt. Twojej marki w sieci. Jedną z podstawowych funkcjonalności projektu jest także
możliwość obsługi klientów skupionych w ramach platform społecznościowych takich jak
Facebook czy Twitter (monitoring social media). Powiadomienia Brand24 o nowych dyskusjach na
temat konkretnej marki pojawiają się już w kilka minut po ich inicjacji przez autorów. Taki
mechanizm pozwala na błyskawiczną reakcję włączającego się do dyskusji konsultanta.
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Korzyści dla startupów AIP i BL:
30 % rabatu na wszystkie usługi Brand24 przez pierwsze 3 miesiące korzystania z usługi
Brak konieczności podpisywania umów na określony z góry czas (np.12 mcy) – swoboda wejścia i wyjścia
Monitoring marki/produktu - Monitoruj i analizuj obecność Twojej marki w Internecie. Gdziekolwiek, ktokolwiek mówi na jej
temat.
Ochrona reputacji - Narzędzie umożliwia błyskawiczne wychwytywanie negatywnych opinii, które mogą pojawić się w
kontekście Twojej marki.
Wsparcie sprzedaży - Oferujemy możliwość dotarcia do potencjalnych klientów Twojej firmy w Internecie.
Efekty kampanii - Analizuj i mierz efekty kampanii reklamowych i promocji w mediach społecznościowych.
Analiza Social Media - Poznaj najbardziej wpływowych i najaktywniejszych autorów publikujących informacje na temat Twojej
marki.
Raporty - System tworzenia automatycznych analiz zestawiających podstawowe dane na temat monitorowanej marki.
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Jak skorzystać z usługi?
To proste! Podczas rejestrowania się na https://brand24.pl/konto/rejestracja/ w polu „kod promocyjny” wpiszcie kod AIP3M30OFF. I
już!

Masz pytania?
Pisz śmiało na brand24@blpoland.com
Pomożemy!

