TEENUSED
& HINNAD
keskendunud loovagentuur. Toetame oma panusega
suure kire ja arengusooviga ettevõtteid, kelle unistused on
suured ning väärtused siirad. Meie eesmärgiks on aidata
erilistel brändidel särada oma valdkonnas, saavutades
seeläbi soovitud eesmärgid ja edu. Usume hästi
formuleeritud ning sihipärastesse loovlahendustesse ja
teame, et tugeva strateegia loomine ning rakendamine
avab tee Sinu kliendi, sõbra või partneri südamesse!
Hindame oma väikese tiimiga personaalset lähenemist
ning pühendumust ja usume, et koostöös valmivad just
kõige tulemuslikumad loovlahendused!

Turning dreams
into magic

BRÄNDING . DISAIN . DIGITURUNDUS

BWS Studio on disainile, brändingule ja turundusele

ME USUME koostöö MAAGILISSE JÕUDU,
tugeval STRATEEGIAL põhinevatesse lahendustesse,
VÄÄRTUSPÕHISESSE disaini ja AMBITSIOONIKASSE
suhtumisse.

AD+ SOCIAL

COMPLETE SOCIAL

DIGITURUNDUS

KUUPÕHINE TEENUS

KUUPÕHINE TEENUS

- Strateegia & sisu planeerimine

- Strateegia & sisu planeerimine

- Instagram & Facebook konto haldus

- Instagram & Facebook konto haldus

- Orgaanilised Feed & Story postitused

- Orgaanilised Feed & Story postitused

- Graaﬁline sisuloome (orgaaniline + reklaam + email)

- Graaﬁline sisuloome (orgaaniline + reklaam)

- Loovtekstid

- Loovtekstid

- Kampaaniate väljatöötamine & optimeerimine

- Reklaamsisu strateegia & planeerimine

- Reklaamsisu strateegia & planeerimine

- Sõnumite ja kommentaaride haldus

- Sõnumite ja kommentaaride haldus

- Aktiivne jälgijate kaasamine

- Aktiivne jälgijate kaasamine

- Statistika & analüüs

- Inﬂuencer koostööde planeerimine &
läbiviimine
- Emaili turundus (uudiskirjad + automatiseeritud)
- Statistika & analüüs

HIND AL. 1550€

HIND AL. 950€

P OW E R - U P

CAM PAIGN M AGIC

BASIC SOCIAL

KUUPÕHINE TEENUS

PROJEKTIPÕHINE TEENUS

- Strateegia & sisu planeerimine

- Kampaania strateegia planeerimine

- Instagram & Facebook konto haldus

- Kontode aktiveerimine kampaania läbiviimiseks

- Orgaanilised Feed & Story postitused

- Kampaania materjalide ettevalmistus & loomine

- Graaﬁline sisuloome

(graaﬁline / foto / video / animatsioon)

PROJEKTIPÕHINE TEENUS
- Sisuloome
(brändi fotograaﬁa / videograaﬁa / graaﬁline)
- Uudiskirjad & automaatsed kirjad
- Loovkirjutamine

- Loovtekstid

- Loovtekstid

- Blogi / sisuturundusartiklid

- Sõnumite ja kommentaaride haldus

- Strateegia jooksev optimeerimine

- Sotsiaalmeedia reklaamide haldus

- Aktiivne jälgijate kaasamine

- Statistika & analüüs

- Google reklaamide haldus

- Statistika & analüüs

- Inﬂuencer turundus
- Sotsiaalmeedia / digiturunduse strateegia juhend
- Personaalne konsultatsioon

HIND AL. 590€

HIND AL. 670€

VA S T AVA L T P R O J E K T I L E

CHECK MY SOCIALS

A BRAND NEW LOOK

BRÄNDING & DISAIN

VALMIMISAEG 3-4 NÄDALAT
- Brändi strateegia & toon
- Moodboard
- Täielik logofailide kogu
- Primaarlogo
- Variatsioonlogo
- Submark
- Sotsiaalmeedia proﬁili logod

VALMIMISAEG 3-4 NÄDALAT
Me naudime visuaalselt atraktiivseid ja hästi
läbimõeldud Instagrami kontosid, ent eelkõige
seetõttu, et need tõstavad kaasatust ja
suurendavad
tulemuslikkust.
Personaalse
disainiga sotsiaalmeedia mallid aitavad luua
ühtsust ja saad neid kasutada üha uuesti ja
uuesti. Vastavalt soovile loome mallid Canva või
Adobe kujundus platvormil.

- Signatuur värvipalett
- Signatuur element ja muster

- 6+ Feed postituse malli

- Fontide valik

- 6+ Story postituse malli

- Brändi stiilijuhend

- 5+ Highlight ikooni
- Visuaalne sotsiaalmeedia stiilijuhend

Hinnale võivad sõltuvalt valikust lisanduda fontide litsensid.

HIND AL. 690€

HIND AL. 480€

DIGITAL DREAM

PRINT À L A CARTE

VALMIMISAEG 1-2 NÄDALAT

PROJEKTIPÕHINE TEENUS

Trükiste erinevaid võimalusi on lõputult. Kui me ei
ole siin välja toonud Sulle sobivat lahendust, siis
võta meiega sellest hoolimata julgelt ühendust.
Soovi korral aitame rõõmuga ka materjalide
valikul ning trükkimisel.

Sul on idee? Meie aitame teostusega - piiriks vaid
kujutlusvõime! Kui Sa ei leia siit sobivat
lahendust, siis võta meiega ühendust.

- Visiitkaart
- Kinkekaart
- Tänukaart
- Hinnakiri
- Menüü

- Reklaamkampaania visuaalid
- Uue brändi lansseerimise visuaalid
- Tootekataloogid
- Uudiskirja põhjad
- Digitaalsed kinkekaardid
- E-raamatud

- Tootesedel
- Kleebis
- Kinkekotid
- Pakendid & karbid

HIND SÕLTUB
HIND AL. 105€ / TK

Kui otsib abi lahendusega, mida me siin
välja ei ole toonud või vajad abi täpsema
vajaduse välja selgitamisel, siis anna
julgelt oma soovist märku ning leiame
koos sobiva!

PROJEKTIST

SAADA PÄRING

Kui tunned, et BWS Studio hingab Sinuga ühes rütmis, omame sarnast stiili ja tunnetust ning ühiseid
väärtusi, siis oleme suure rõõmuga valmis jõud ühendama, et koos Sinu eesmärgid ja unistused
saavutada! Hindame oma väikese tiimiga personaalset lähenemist ning pühendumust ja usume, et
koostöös valmivad just need kõige tulemuslikumad loovlahendused!

Meie stiil on minimalistlik, pehme ja detailidele orienteeritud. Eelistame ajatut kvaliteeti ajutistele
trendidele. Ent oleme alati valmis vastu võtma uuenduslike, põnevaid ja eriilmelisi väljakutseid!

Oled valmis looma maagiat?
SAADA PÄRING

HEI@BWSSTUDIO.EE

OOTAME PÕNEVUSEGA
SINUGA KOOSTÖÖD

