
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak wybrać agencję marketingową? 

Opracowanie odpowiedniej strategii marketingowej oraz atrakcyjnej identyfikacji wi-

zualnej to podstawa, by osiągnąć sukces w biznesie. Jeżeli prowadzisz firmę, powini-

eneś – oprócz stworzenia wysokiej jakości oferty – wybrać również odpowiednią 

agencję marketingową. Na co zwrócić uwagę, aby podjęta współpraca dała Ci pełną 

satysfakcję i doskonałe efekty wszelkich przyszłych kampanii reklamowych? 

 



 

 

Najważniejsze – zakres usług i portfolio 

Oczywiście najbardziej istotną kwestią jest znalezienie takiej agencji marketingowej, której 

profil działania i zakres świadczonych usług będzie adekwatny do potrzeb Twojego przed-

siębiorstwa. Na rynku funkcjonuje bowiem wiele firm specjalizujących się w odmiennych 

działaniach bądź niszach. Do Twojej dyspozycji są między innymi agencje zajmujące się: 

• projektowaniem i optymalizacją stron internetowych, które tworzą doskonałej jakości 

wizytówki prowadzonych biznesów albo sklepy online, atrakcyjne dla użytkowników; 

• pozycjonowaniem stron – działaniami, dzięki którym Twoja firmowa witryna znajdzie 

się na wysokich pozycjach w wynikach wyszukiwania Google; 

• prowadzeniem kampanii Google Ads albo w mediach społecznościowych, co może 

stać się Twoim głównym albo dodatkowym sposobem na dotarcie do potencjalnych 

klientów; 

• tworzeniem grafik, animacji, brandingu czy identyfikacji wizualnej, dzięki czemu 

Twoja firma wyróżni się nie tylko jakością, ale również logiem, hasłami marketingo-

wymi itd., zapisując się trwalej w konsumenckiej świadomości; 

• content marketingiem – tworzeniem treści na blogi i strony internetowe, opisów 

produktów oraz innych wartościowych tekstów, które napędzą Twój biznes. 

Wybór jest naprawdę spory, dlatego też warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i 

dowiedzieć się, które z działań pozwolą Ci wygrać wyścig z konkurencją. A następnie… 

znaleźć specjalistów w konkretnej dziedzinie! 

Kiedy już będziesz wiedział, czego oczekujesz od agencji marketingowej, możesz za-

poznać się z jej portfolio, czyli wcześniej zrealizowanymi pracami.  

To właśnie ono powinno być najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze konkret-

nej firmy. 

Doświadczenie ma znaczenie! 

Na rynku znaleźć można bardzo wiele młodych agencji marketingowych, które mogą, ale 

niekoniecznie będą świadczyć usługi wysokiej jakości. Dlatego też, chcąc mieć pewność 

tego, że wybierzesz prawidłowo, powinieneś zwrócić uwagę na doświadczenie specjalistów 

– im dłużej funkcjonują oni na rynku, tym większe będzie prawdopodobieństwo, że spełnią 

w stu procentach Twoje oczekiwania. 

Nie wiesz, którą agencję wybrać? Kieruj się opiniami innych 

Jeżeli bierzesz pod uwagę rozpoczęcie współpracy z kilkoma firmami, które wydają się być 

profesjonalne, sięgnij po opinie innych. Znajdziesz je w Internecie. Dzięki recenzjom oraz 



 

 

ocenom zyskasz możliwość weryfikacji jakości świadczonych usług. Możesz również skor-

zystać z rekomendacji zaprzyjaźnionych przedsiębiorców, które najczęściej pomagają w wy-

borze agencji marketingowych spełniających oczekiwania w zakresie prowadzania kampa-

nii. 

 


