Jak działa Brandle?

Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów
marketingu dyskusji w internecie

Agencje, takie jak Twoja, prowadzą zwykle wiele działań związanych z promowaniem marki
klientów, pozycjonowaniem czy reklamą. Sukces działań agencji polega na oferowaniu stałym
klientom kilku, świetnie uzupełniających się usług.
Marketing dyskusji w sieci polega na wzbudzaniu zainteresowania produktem klienta
poprzez umieszczanie rzetelnych wpisów, opinii, komentarzy dotyczących promowanej
marki na forach, blogach, portalach, w social mediach.
Marketing dyskusji wspiera markę klienta, promuje jego usługi, a jednocześnie pomaga w
działaniach

związanych

z

pozycjonowaniem.

Właśnie

dlatego

jest

tak

ceniony.

Ten naturalny, alternatywny dla zwykłej reklamy, sposób docierania do odbiorców powoduje,
że klienci chętnie go niego sięgają, planując swoje działania w sieci.

Brandle to narzędzie, które ułatwia agencjom tworzenie,
zarządzanie i raportowanie kampaniami marketingu dyskusji
w internecie.
W bazie Brandle znajdziesz kilkuset wykonawców, którzy są gotowi przeprowadzić dla Ciebie
dowolną kampanię. Nasi wykonawcy są podzieleni ze względu na swoje zainteresowania,
dlatego są w stanie kompetentnie zrealizować kampanie dotyczące różnych produktów i
usług.

Tworzenie kampanii
Za pomocą kreatora kampanii Brandle, w 5 krokach opiszesz wszystkie niezbędne założenia
swojej kampanii, by na końcu przekazać je wykonawcom.
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Zarządzanie kampanią
Przed powstaniem Brandle, prowadzenie kampanii zorientowanych na internetowe
dyskusje wiązało się z „ręcznym” panowaniem nad pracą wykonawców,
analizowaniem postów zamieszczanych w wielu miejscach i finalnie składaniu tych
wszystkich danych w raport przedstawiany klientowi.
Dzięki Brandle z jednego miejsca można kierować pozyskiwaniem wykonawców,
zarządzać ich pracą, monitorować setki wypowiedzi zamieszczanych w
Internecie.
Nasze narzędzie umożliwia korzystanie z pracy wykonawców pochodzących z naszej bazy, ale
także z potencjału Twoich współpracowników (trendsetterów, agentów). Każdemu z nich
możesz założyć konto do raportowania ich działań.

Kluczem do udanych kampanii są właściwie wybrani wykonawcy. Najlepszą opcją jest
posiadanie własnych, zaufanych współpracowników. Jednak jeśli nie masz jeszcze stałych
współpracowników, którzy prowadzą działania na forach, blogach, czy na Facebooku to
znajdziesz ich w bazie agentów Brandle. Jest to baza osób, które odpłatnie wykonują
działania na forach udzielając się w rozmaitych dyskusjach zgodnie z Twoimi wytycznymi.
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Agenci z bazy Brandle mają swoje profile, specjalizacje, a także opinie innych agencji, które
korzystały z ich usług oraz statystyki dotychczasowych prac w Brandle. Część z nich posiada
działalność gospodarczą, co znacznie ułatwia rozliczenia. Nawiązanie współpracy polega na
zapoznaniu się z doświadczeniem i opiniami potencjalnych wykonawców oraz zaproszeniu ich
do kampanii.

W trakcie trwania kampanii Brandle pozwala na bieżąco przeglądać wypowiedzi zamieszczane
w internecie i korygować pracę wykonawców. Narzędzie przechowuje napisane przez nich
posty i przedstawia w zorganizowany i łatwy do przejrzenia sposób.
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W każdej chwili możesz wysłać komentarz w sprawie treści, które Twoim zdaniem wymagają
ulepszenia lub oznaczyć wybrane posty jako błędne, by wykluczyć je z raportów (i rozliczeń).

Brandle automatycznie rozpoznaje, czy post wspiera wizerunek klienta, czy też nie. Brandle
analizuje również treści postów pod kątem pozyskanych linków. Sprawdza czy linki są
pozycjonujące i prezentuje dane w przejrzystych tabelach i wykresach.
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Raportowanie
Z Brandle przeprowadzisz kampanie dla klientów lub na użytek własny. Udostępnisz klientom
bezpłatne konto i wygenerujesz raport z kampanii w kilka sekund.
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W dowolnym momencie, za pomocą kreatora dostosujesz zawartość raportu, by zadowolić
klienta. Efektowne raporty pozwolą na profesjonalne przedstawienie wyników kampanii.

W Brandle trzymasz działania na rzecz klientów w absolutnym porządku. W każdej chwili
możesz udostępnić im darmowe konto, w którym zobaczą, co się dzieje w kampanii. Takie
podejście gwarantuje zadowolenie i pewność co do profesjonalizmu wykonanej usługi.
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Całość uzupełnia prosta kalkulacja kosztów poniesionych na wynagrodzenia agentów oraz
przychodów, jakie otrzymamy od klientów.

Dzięki automatyzacji jaką daje Brandle zaoszczędzisz od 0,5 do nawet 2 etatów (w zależności
od liczby prowadzonych kampanii). Ty i Twoi pracownicy zyskacie cenny czas, który można
poświęcić na kreatywne działania. Z Brandle wprowadzisz porządek w zadaniach własnych i
kampaniach na rzecz klientów.

Już dziś możesz rozpocząć nowy etap w Twoim biznesie, angażując narzędzie, które
zorganizuje Twoje kampanie marketingu dyskusji w internecie. Wykorzystaj bezpłatny
okres testowy w Brandle.
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