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DROGA BUSINESS WOMAN!

Oddajemy w Twoje ręce E-booka w którym zawarłyśmy sporą dawkę wiedzy 
opartą na naszych doświadczeniach budowania i rozwijania marek 
modowych. Skupiamy się na przedstawieniu wszystkich elementów 
i sposobów na zwiększenie Twojej sprzedaży i osiągnięcie zadowalających 
zysków. E-book ten powstał z myślą o wszystkich tych, którzy chcą w łatwy 
i przystępny sposób dowiedzieć się co zrobić aby rozwinąć swoją markę.

Jeśli nasze materiały są dla Ciebie ciekawym
źródłem inspiracji zapisz się na nasz newsletter. 
W wysyłanych wiadomościach chcemy dzielić się 
z Tobą nowinkami ze świata mediów
społecznościowych i szeroko pojętego marketingu
on- line.

Z NAMI STANIESZ SIĘ TOP OF MIND!

RAZEM TWORZYMY SPOŁECZNOŚĆ!

Zachęcamy Cię Business Woman  do dołączenia do grona 
 społeczności Ideas Factory, agencji stworzonej z myślą o
kobietach, które, niezależnie na jakim etapie prowadzenia biznesu
swojego są, łączy je to samo – chęć osiągania sukcesu i budowy
silnej marki.

kontakt@ideasfactory.com.pl
www.ideasfactory.com.pl

/ SKUTECZNA SPRZEDAŻ 
             W BRANŻY ODZIEŻOWEJ 



Niewiele osób lubiło historię w szkołach, można powiedzieć, że jednostki. Pewnie uważasz, że 
tutaj historia jest formą ciekawostki, wstępu – nic bardziej mylnego. Aby zrozumieć pewne
procesy rynkowe, trzeba wiedzieć że wynikają one właściwie z tradycji, a ta z wielu lat historii. 
Uprościmy dziś dla Ciebie tę wiedzę i postaramy nie zanudzić.
Pamiętaj! Historia i poznanie przeszłości branży pozwala ją zrozumieć i nie popełnić czyichś błędów.

Pamiętacie biblijną przypowieść o Raju, Adamie, Ewie i ich nieposłuszeństwie wobec Boga?
Czemu o tym mówimy – bo to było pierwsze z ulokowaniem odbioru mody w naszej
społecznej świadomości. Podsumowując wąż skusił Ewę, Ewa Adama i nagle zrozumieli, że są 
nadzy i trzeba się odziadź. Co to zakodowało w naszych głowach? Że moda to pycha. 
A ubranie ma być przede wszystkim funkcjonalne – ma zakrywać, chronić ciało i ogrzewać. 
Ale powiecie nam teraz – no zaraz moje Klientki, potrafią nosić niewygodne ciuchy, lekkie 
i przewiewne zimą byle podążyć za trendem, bądź bo coś im się podoba. Zgadzamy się w pełni 
                                          i już do tego przechodzimy.

                                             Jeśli tu trafiłaś, to znak że chcesz zgłębić techniki   
                                         sprzedaży odzieżowej. Jednak, by zrozumieć kolejne rozdziały
                                 i swoje Klientki bądź Klientów, musisz poznać czym kieruje 
                          się branża modowa. Dzięki temu zrozumiesz jak przyciągnąć 
                       odpowiednią grupę Klientów i sprzedawać.
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Trochę historii

Każda kobieta budując swoją garderobę, bądź budując garderobę 
swoich dzieci chce by znajdowały się w niej rzeczy dobre jakościowo, 
niektóre, a nawet wiele z nich ma potrzebę prestiżu i marki ale 
    składając swoją szafę myślą o tym by miała ona wszelkie 
    potrzebne  elementy.  Potrzeba ta jest wyznaczona 
   funkcjonalnością odzieży.  
Każda z nas ma sweterek jak i podkoszulkę. Bo raz pogoda 
       wymaga tego raz tego.  Nie skupiamy się
 t              tu jeszcze jaki ten  sweterek 
                 i podkoszulka jest bądź gdzie 
        z           zostały kupione.

A wiec od poczatku...' '



A teraz trochę o królewskich czasach – tak opowiemy Wam o królu Arturze, rycerzach
 i damach w pięknych sukniach. To był całkowity zwrot rozwoju mody. Zauważcie, 
że od zarania dziejów jakość i wygląd stroju świadczyły o przynależności do określonych 
grup społecznych. Moda istniała od czasów plemiennych, ale to średniowiecze 
w historii Europy silnie zakodowało w łacińskiej kulturze strój i modę jako wyznacznik
 statutu społecznego. Do dziś gdy pomyślimy o królu widzimy czerwień i złoto, gdy 
o białogłowej pudrowe jasne stroje a gdy o artyście i błaźnie figlarne kształty i feerię barw.
Czemu warto to sobie uświadomić bo tak jest i dziś. Spójrzcie businesswoman ubierze 
się inaczej niż wolna artystka, zestawcie to jeszcze z miłośniczką ekologii i tantr a dalej 
w szeregu postawcie panią profesor historii. Każda z nich wyobraziła nam się inaczej.
Mimo, że szybki rozwój mody, trendów i posuwająca się wciąż do przodu granica
tego co jeszcze wypada zmieniają nasz strój to pewne grupy społeczne mają swoją
modę. Najlepiej widać to w obrębie subkultur (wokół których bardzo opłaca się
budować sklep odzieżowy – ale o tym później).
Jesteśmy ludźmi, zwierzętami stadnymi. Mało wśród nas kompletnych indywidualistów 
i chcemy akceptacji i uznania grupy – możemy to zaspokoić również ubraniami. 
Co pokazuje nam, że nie sprzedajemy kolejnej pary spodni, nie sprzedajemy 
piątego sweterka w innym kolorze – sprzedajemy emocje, uczucia i komfort.
Pamiętajmy o tym, bo okaże się to kluczowe w dalszych naszych rozdziałach
odnośnie technik sprzedaży. 

Ale omówmy jeszcze ewolucję mody lat XX i te obecne trendy 
– one też wiele nas nauczą. Dziś silną rolę odgrywa 
samoświadomość, akceptacja siebie i dbałość o środowisko. 
Wykorzystując te 3 trendy największe marki od lat pną się 
w górę rozwijając swoją sprzedaż. Ty też możesz je wykorzystać 
w rozwoju swojej marki. Co więcej śledź zmiany 
modowe, śledź trendy, oglądaj
pokazy znanych marek. To z nich czerpiąc nigdy 
nie zostaniesz w tyle a może z czasem dołączysz 
do nich i sama zaczniesz wyznaczać trendy!
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.... a zwiekszyc zysk ze sprzedaży.

Było trochę historycznie i bajkowo, teraz trzeba wrócić do świata realnego…..

Prowadząc sklepy odzieżowe,  niezależnie od Twojego asortymentu i Twojej grupy docelowej,
na pewno istotne dla Ciebie jest przede wszystkim to, aby Twój trud związany z inwestycją
jakiej już dokonałaś, bądź o której myślisz był dochodowy i przynosił Ci korzyści.
Pozwól, że najpierw zaczniemy od złej wiadomości, a później przejdziemy do tej dobrej.
Niestety nikt na chwilę obecną nie znalazł 100% złotego środka, panaceum na prowadzenie
biznesu i to właściwie niezależnie od branży, bo tak naprawdę nie ma takich „złotych metod”.

Nie próbuj też nabierać się na samouwielbionych marketingowców, którzy obiecują
Ci złote góry. Spytasz zatem….. o co w tym wszystkim chodzi? I właściwie co teraz? Mamy dla
Ciebie jednak tą drugą, dobrą wiadomość, popartą latami naszych doświadczeń jako praktycy
biznesu i teoretycy, gdzie zderzenie tych dwóch płaszczyzn spowodowało, że pomożemy 
Ci w tej publikacji wskazać kierunki, zainspirować Cię do działania, które z naszego
doświadczenia czerpiąc wiemy, że przyniosły oczekiwany i zadowalający efekt.

Ok. Zadowalający i oczekiwany?

Czyli tak naprawdę jaki? Dla każdego zapewne odczucie 
zadowolenia i spełnienia biznesowego jest inne i krótko 
mówiąc dość subiektywne. Przyjmijmy zatem, że uzyskane 
                                                     dochody pozwolą Ci żyć godnie i nie 
                                                           martwić się o kolejny miesiąc 
                                                              skąd weźmiesz fundusze 
                                                            na zapłatę choćby  podstawowych 
                                                                  rachunków.

/JAK ZMNIEJSZYĆ WYDATKI NA MARKETING...
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Jeśli ten temat jest dla Ciebie interesujący, to pozwól, że zabierzemy Cię w alkowy 
marketingu, który z założenia przy stosunkowo niewielkim nakładzie, ma się przełożyć 
na wzrost wartości naszej sprzedaży. Doskonale wiesz, że aby przykuć i zatrzymać 
uwagę Twojego Odbiorcy musisz być obecna ze swoim biznesem w świecie Social Mediów. 
My ze swej strony również będziemy Cię przekonywać do założenia i prowadzenia 
swojego sklepu internetowego. Spytasz dlaczego? Czy zastanawiałaś
się kiedyś co by się mogło stać gdyby Facebook przestał istnieć? Wszystkie
Twoje kontakty i Klientki są właśnie tam. Dlatego istotne jest przekierowanie
ich do Twojego sklepu, tutaj powinnaś zadbać o stały kontakt z nimi i budowanie
relacji. To właśnie na relacjach i wzajemnej sympatii dokonuje się lwia część
sprzedaży. Ale o tym później…..

„Skuteczne prowadzenie marki modowej oznacza
pokonywanie ogromnej różnorodności  regularnych wyzwań”

Przy tej okazji chciałybyśmy jeszcze na chwilę odwołać się do
 głównej bohaterki filmu „Diabeł ubiera się u Prady” 
- Mirandy Priestly, której jesteśmy zagorzałymi fankami. 
Niezależnie od jej złośliwego charakteru, trzeba przyznać, 
że była mega skuteczna w tworzeniu i opracowywaniu 
wymiernej i skutecznej kampanii promocyjnej, która jest 
niezbędna, aby wzmocnić każdą markę modową.
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A zatem, śladem Mirandy Priestly chcemy pokazać Ci co zrobić, aby:
-  Twoja marka została zauważona i zbudowała zaufanie,
- korzystając ze skutecznych, tradycyjnych i nowoczesnych metod promocji, 
osiągnąć  wymierne korzyści finansowe dla Twojego biznesu.

1. Spójność Twojego wizerunku.

Identyfikacja wizualna Twojej marki jest niezwykle istotnym elementem i przekłada się
na wyniki finansowe Twojej firmy. Proces spójności rozpoczyna się od loga Twojej marki,
grafik jakie używasz w kanałach wszelkiej komunikacji, materiałach promocyjnych, czy
nawet wizytówkach. Pamiętaj o tym, aby Twój wizerunek był jednolity. Stosuj wszędzie
taką samą szatę graficzną, używaj jednego logotypu, nie zmieniaj kolorystyki. To wszystko
sprawi, że Twoja firma będzie rozpoznawalna. 

                                                          Korzyści spójnego wizerunku:
                                                               - lepsza zapamiętywalność,        
                                                                -większe zaufanie,
                                                                - łatwiejsze dotarcie do Klientów.

2. Nadaj swojej marce osobowość.

Co to właściwie oznacza? 
Czy wiesz, że aby zatrzymać swoją Klientkę, która po 
raz pierwszy trafi na Twoją stronę w Social Mediach 
czy na stronę sklepu internetowego, masz mniej niż 
7 sekund? W tak krótkim czasie musisz zwrócić jej 
uwagę i na tyle zainteresować aby chciała zostać 
i zanurzyć się w świecie Twojej marki.

Poniżej znajdziesz 7 skutecznych kroków, które pozwolą Ci
stworzyć dochodową markę jak marka Miranda Priestly:
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3. Powinnaś posiadać swoją stronę www, brzmi infantylnie i całkiem   
     oczywiście?
 
Zgadza się, ale uwierz, dobrze przygotowana strona to nie tylko Twoja wizytówka jako
profesjonalnej firmy to również, miejsce do którego stale kierujesz swoje Klientki,
generujesz ruch na swoją stronę, rozbudzasz świadomość swojej marki, tworzysz listę
obserwujących i prawdopodobnie przenosisz już jakiś produkt.
Ta witryna internetowa to miejsce, w którym żyje Twoja marka, odwiedzający mogą
dowiedzieć się, kim jesteś i naprawdę nawiązać z Tobą relacje.
Dobrze jest aby prowadzić sprzedaż wielokanałowo na platformach 
handlowych, typu Allegro, Olx ale również na Twojej witrynie.

Dlatego traktuj swoje Klientki jako kogoś wyjątkowego i spraw by Twoja marka 
zapadła w pamięć.
W Twojej komunikacji słowa, grafiki i zdjęcia to jedne z głównych obrazów. Dobieraj je 
starannie, czaruj swoim urokiem. Pamiętaj, że dobrze dobrane słowa w opisach Twoich
produktów i zdjęcia to Twoja główna siła przetargowa w nieustającej walce o uwagę.
Wykorzystaj element niestandardowego opakowania. Uwielbiamy być zaskakiwani,
 a niestandardowe opakowanie to świetny sposób na zapamiętanie marki zarówno dla
kupujących po raz pierwszy, jak i odwiedzających witrynę. Korzystając z
niestandardowych opakowań, Twoi klienci są bardziej skłonni udostępniać zdjęcia
swojego nowego zakupu swoim obserwatorom w mediach społecznościowych.



5. Twórz kampanie email marketingowe. 

Zbierając dane Twoich Klientek i subskrybentek Twojej witryny masz możliwość stałego
kontaktu z nimi, informowania ich o promocjach, wyprzedażach, dniach otwartych itd…

6. Nie zapomnij o analizowaniu danych dotyczących Twojej 
    witryny czy Użytkowników Twojego Fanpaga. 

Uwierz, że zaufanie intuicji czasem bywa skuteczne, ale aby zwiększać 
zyski swojej sprzedaży nie da się tego robić w sposób skuteczny bez 
analizy danych.
Dane z Google Analytics i odbiorców Facebooka mogą Ci powiedzieć, 
czym interesują się Twoi użytkownicy, poza produktami, na które patrzą, 
dzięki czemu możesz stworzyć przekaz marketingowy, który naprawdę 
im odpowiada i jest bardziej skłonny do konwersji.

7. Bądź aktywna w Social Mediach.

Ale pamiętaj, że aktywność w mediach 
społecznościowych nie może się sprowadzać do
przekazu nastawionego jedynie na sprzedaż. 
Nikt nie będzie podążał za Twoją marką, 
identyfikował się z nią, jeśli jedyne, co robisz, 
to używasz mediów społecznościowych do 
sprzedaży swoich produktów

4. Załóż bloga na swojej witrynie.

Tworzenie atrakcyjnych, interesujących treści buduje zaufanie wśród Twoich 
Klientek, do tego jeśli odpowiednio dobierzesz zakres słów w swoich artykułach 
(pod SEO) – dzięki nim będziesz wyżej pozycjonowana w rankingu wujka Google.



             Pamiętaj o społecznej stronie mediów społecznościowych. 
          Sprzedaż ma być „efektem ubocznym” Twojej aktywności 

w nich i elementem Twojej strategii.
 

Jeśli skupisz się na uporządkowaniu w/w wszystkich aspektów z powodzeniem zaczniesz cieszyć się
efektami. Tak było i w naszych biznesach, błędy, które popełniłyśmy po drodze spowodowały, że
chcemy podzielić się z Tobą wiedzą, której nikt tak naprawdę wcześniej w sposób skondensowany 
i przełożony na język naszej branży nam nie przekazał.
 
Chcemy zatem zdradzić Ci pewne triki, którymi rządzi się świat Social Mediów i pokazać ile tracisz
jeśli jeszcze do niego nie dołączyłaś z promocją swojego biznesu.

Ja tracę nie mając social mediów? Przecież istnieje tyle firm, które sprzedają, działają
 a o social mediach nawet nie słyszały. –Na pewno znajdą się wśród nas 
osoby, którym przejdzie to przez myśl. Napiszemy więcej jest to prawda! 
Możesz prowadzić butik nie posiadając strony na Facebooku,konta na 
Instagramie, nie nagrywając live’ów. 
Tylko jest to działanie na szkodę własnego biznesu, bo okazuje się, 
że media społecznościowe wyjątkowo dobrze sprzedają 
produkty modowe. 

'5  Strat jakie ponosi Twój biznes nie rozwijajac sie 
w Social mediach.

' '
 
 



1. Nie utrzymujesz relacji z Klientem po opuszczeniu sklepu.

Pamiętacie? Sprzedaż polega na kreacji potrzeby, a ta z kolei może wynikać z wielu 
czynników.  W branży modowej jest to: potrzeba funkcjonalności, potrzeba 
wyrażenia siebie, potrzeba prestiżu  i potrzeba estetyczna. Social Media mogą pomóc 
nam w ciągłym kontakcie z Klientem, który będzie kreował powyższe potrzeby i wiązał 
ich spełnienie z Twoją marką. Nawiązując relację, tworzycie wokół siebie grupę stałych 
klientek, które chętnie wrócą dokonać kolejnych zakupów.

2. Nie docierasz do wielu potencjalnych Klientów.

Coraz więcej osób decyduje się na sprawdzenie produktu, opinii o nim, jego wariantów 
w sieci. Jeśli chodzi o ubrania i obuwie, często w sieci przeglądamy trendy, poszukujemy
nowości, badamy produkty.
Tutaj już powinna zaistnieć Twoja Marka. W tym miejscu, na etapie poszukiwań,
powinniśmy zasiać ziarenko w podświadomości naszego klienta: „oni to mają”.
Dalej zachęcić go do sprawdzenia naszej oferty, uwieść estetyką, historią i produktem 
a ostatecznie sfinalizować zakup on-line bądź off-line. 

Często przed dokonaniem zakupu chcemy przymierzyć
ubranie, tak samo jest podczas zakupów w sieci. Dlatego coraz więcej 
marek sprzedających internetowo decyduje się na komunikację: 
„kup, przymierz, zostaw/zwróć”. Możemy wykorzystać te potrzeby 
Klienta oferując mu pojawienie się w naszym sklepie i przymierzenie 
bezpośrednie.  Tak czy owak sprzedajemy. Jeśli jednak klient
na etapie poszukiwań nie trafi do nas, szanse na zakup są niewielkie. 
                                         Wręcz można nazwać je dziełem przypadku: 
                                           „Kasia, słuchaj przechodziłam obok starówki
                                       a tam był taki butik, zobaczyłam świetną sukienkę. 
                                        Weszłam i ją kupiłam. Bardzo się cieszę, bo 
                                          gdyby  tamtędy nie szła musiałabym przeszukać 
                                           cały Internet albo wpaść do galerii”.

I zaraz Ci wskażemy co tracisz:



4. Nie kreujesz trendów, nie znasz ich, więc nawet za nimi nie podążasz.

Bez zwątpienia social media to prawdziwe źródło inspiracji, wiedzy ze świata mody oraz
wyznacznik tego co należy posiadać w szafie lub czego nie powinno się nosić. Możesz
pomyśleć: „okay, ale sprzedaje tylko garsonki, nie jakieś drogie, modowe ciuszki – więc nic
nie tracę”. Nic bardziej mylnego! Każda grupa społeczna znajdzie dla siebie inspiracje 
w dobie zalewu mediami społecznościowymi. Wystarczy dobrać właściwą platformę dla
Twojej grupy docelowej. Dzięki komunikacji z nią, podglądaniem jej trendów światowych
bądź lokalnych zwiększysz sprzedaż w swojej firmie.

3. Nie prowadzisz skutecznego storytellingu.

A co to w ogóle jest? To narzędzie komunikacji marki i jej zakotwiczenia w  świadomości
Klienta. Storyteling to narracja marki, opowiadanie historii jej poznania, budowanie
udziału Klienta w jej rozwoju i ostatecznie wykreowanie grupy, która czuje się tożsama 
z tą historią i chce przez to współtworzyć markę, przez jej obserwowanie, lubienie oraz
zakupy jej produktów. Czyli nie stosując go, tracisz grono wiernych Klientów. Nie ma
wielkich marek bez storytellingu. Więcej o nim przeczytasz w naszym e-booku o
produktach grupy Facebook dla rozwoju sprzedaży w branży modowej.

5. Zamykasz się na nowy kanał sprzedaży.

Social media są nie tylko świetnym środowiskiem dla rozwoju relacji z marką, czy
powierzchnią reklamową. One naprawdę  sprzedają. Możesz przekierować 
bezpośrednio ruch z nich na stronę internetową i sama sprawdzić jak wiele 
potrafią zdziałać. Wystarczy stworzyć odpowiednia 
strategię sprzedaży, dobrać najrentowniejsze kanały, 
uruchomić reklamę i obserwować jak nasze 
produkty „same” się sprzedają. 

Podsumowując te 5 strat – wszystkie kończą się tym, 
że odpychasz od siebie konkretne pieniądze, które możesz 

zarobić na rozwoju własnych Social media.



Nie możesz pominąć działań i technik, 
które będą pomocne i wpłyną na efekty 
pozycjonowania serwisu czy kampanii 
reklamowej Google ADS!

Jeżeli opierasz swój biznes na stronie www czy sklepie e-commerce, warto wiedzieć,
że samo posiadanie domeny i serwisu www to za mało, aby odnosić sukces 
w Internecie. Istnieją jednak działania, które mają istotny pozytywny wpływ na jej
pozycję w sieci.
Część działań możesz podjąć samodzielnie i poczekać na efekty. Przy dużej
konkurencji,  promocję Twojej strony czy sklepu warto powierzyć agencji SEO/ SEM.
Pozycjonowanie serwisu www jest kluczowym elementem biznesu. Odpowiednio
dobrane działania wpływają na widoczność strony czy sklepu w wyszukiwarce
Google. To właśnie Pozycjonowanie zapewnia naszej witrynie wysoką pozycję.

Równie istotnym czynnikiem jest prowadzenie kampanii reklamowych w Google- tzw.
Google ADS. Google daje możliwości prowadzenia takiej kampanii samodzielnie. Jeżeli
jednak chcesz osiągnąć lepszy efekt i dobrze wykorzystać budżet reklamowy, nawiąż
również współpracę z certyfikowaną agencją Google.
                           Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje odnośnie zabiegów, jakie 
                                 możesz podjąć, aby działania SEO/SEM przyniosły oczekiwany efekt:

                                                  - prowadź bloga na swojej stronie i twórz ciekawe treści,
                                                     - opisz najszerzej, jak możesz swoje usługi, produkty, kategorie,
                                                                   - zadbaj o to, by Twój serwis był poprawnie zbudowany,
                                                                      - przyspiesz działanie strony i zabezpiecz ją certyfikatem SSL,
                                                                                               - podstaw na łatwość obsługi - zastosuj proste, 
                                                                                             menu oraz wygodną  nawigację,                                                   
                                                                                     - zadbaj o przyjazność wyświetlania na 
                                                                                     urządzeniach mobilnych,
                                                                                    - zachęć do działania - wstawiaj przyciski 
                                                                                                     Call to Action na stronie.



Zawsze w naszej pracy staramy się inspirować siebie i innych. Niezmiernie istotne jest
dla nas także czerpanie inspiracji z doświadczenia innych.  Te wielkie imperia stały się 
maisonami modowymi, ale zaczynały od drobnych biznesów nikomu wcześniej nieznanych. 
Co tak naprawdę sprawiło, że udało im się osiągnąć niebywałe sukcesy?
Poznajcie krótkie historie 3 z nich.

 Inspiracja wielkich marek.

Cartier

Louis-François Cartier założył The House of Cartier w 1847 roku. 
W wieku 29 lat kupił warsztat jubilerski swojego mistrza Adolphe 
Picardat przy Rue Montorgueil w Paryżu. Luksusowy Dom Mody 
to jedna z najbardziej pożądanych marek na świecie z kultową historią, 
która rozpoczęła się jako skromny sklep w Paryżu 
i przekształciła się w globalne imperium. Innymi słowy, 
przez ponad 170 lat Cartier podbijał świat swoimi 
unikalnymi projektami.  W 2019 roku znalazł się na 
liście najcenniejszych marek luksusowych 
z wyceną marki na 5,99 miliarda dolarów.



                          
 
Louis Vuitton założył w 1854 roku luksusowy dom mody w Paryżu. Logo LV pojawia się na
wielu produktach, takich jak luksusowe torby, buty, biżuteria, akcesoria, okulary
przeciwsłoneczne, kufry, książki i nie tylko.
 Zaczęło się od zaprojektowanych pudełek i kufrów. A kultowy warsztat The Asnières nadal
działa i może zarezerwować wizytę w La Galerie d ’Asnières.  Louis Vuitton
to najcenniejsza luksusowa marka na świecie we własnych butikach z wyceną marki
na 47 miliardów dolarów w 2019 roku i 14-procentowym wzrostem rok do roku.         .

 Chanel uplasował się na drugim miejscu 
najcenniejszej luksusowej marki na świecie 
w 2019 roku z wyceną marki na 37 miliardów 
dolarów.
 
Marki te dziś wyznaczają trendy w branży fashion.

Louis Vuitton

Chanel                          
 
Gabrielle „Coco” Chanel założyła Chanel w 1910 roku , kiedy otworzyła sklep z modą przy
160 Boulevard Malesherbes w Paryżu. Coco Cachnel jest najbardziej znana z małej
czarnej sukienki, perfum Chanel nr 5 i kostiumu Chanel.                              

 
Luksusowy dom ze względu na swoją historię jest jedną z najbardziej 
znanych marek w świecie mody. Coco Chanel spowodowała, 
że kobiety uwierzyły w siebie, w to, że są w stanie się wyróżnić. 
Po raz pierwszy w historii Francji każda kobieta mogła się czuć
komfortowo.

Z  nami zbudujesz marke, która nie tylko 
przyciagnie uwage, ale stanie sie również 
dochodowa!
.

'
' ''



/ IDEAS FACTORY

Poznaj najbliższą Kobietom agencję marketingową, której misją jest 
tworzenie marek inspirujących Kobiet. Naszym celem jest 
stworzenie marek, które uzyskają dla nich oczekiwany dochód. 
Wykorzystujemy do tego naszą metodę Business Factory©, 
która powstała  na podstawie osiągniętych sukcesów ale 
również na porażek.

Każda z nas ma inną historię, inne doświadczenie. W naszej agencji chcemy dzielić się 
z Wami pasją do marketingu. Przekładamy konkretne techniki i metody na proces
tworzenia dochodowych marek dla Kobiet chcących odnieść sukces.

Realizujemy projekty szyte na miarę i potrzeby naszych Klientek, a specjalizujemy 
się w działaniach  Public relations w sieci. Przygotowujemy strategie 
rozwoju marki w tym również opracowujemy budowanie Personal 
Brandingu.



Jako właścicielka agencji, zdobytą wiedzą na 
podstawie lat doświadczeń chcę  dzielić się 
z Kobietami, aby osiągały oczekiwane rezultaty 
i uniknęły błędów i niepotrzebnej straty pieniędzy.
Pracowałam na stanowiskach managerskich 
w branży odzieżowej. Odpowiadałam za marketing 
i sprzedaż w tych branżach. Wiem jakie kroki 
w prowadzeniu biznesu są niezbędne aby osiągnąć sukces.
Umiem patrzeć na biznes globalnie, wcześniejsza praca 
na etatach zaowocowała, że potrafię liczyć koszty prowadzonych działań 
i je optymalizować.

/KILKA SŁÓW O AUTORCE

Jeśli masz pytania to pisz śmiało na adres email: kontakt@ideasfactory.com.pl. 
Jeśli szukasz więcej wskazówek na temat przekazu Twojej marki, tworzenia skutecznych kampanii
internetowych i budowania dochodowych biznesów to zapraszamy Cię 
na naszego bloga oraz na nasz profil w mediach społecznościowych. 
Będzie nam niezmiernie miło, jeśli zechcesz dołączyć do naszej społeczności.

I pamiętaj, że:

„Aby by byc niezastapionym, trzeba byc 
odmiennym”
                                                                                     Coco Chanel

Chcę poznać ofertę

'''

https://www.facebook.com/ideasfactoryagency/?view_public_for=624479758048834
https://www.instagram.com/ideasfactory_agency/
https://ideasfactory.com.pl/


Jeśli masz pytania dotyczące pozycjonowania serwisu czy też reklamy w Google - 
pisz śmiało na adres email: biuro@pozeo.pl.
Nasi specjaliści są dla Ciebie!

/WSPÓŁPRACA

Agencja POZEO to agencja SEO/SEM  skupiona na osiąganiu jak najlepszych efektów
prowadzonych działań dla Klientów. Ponad 20-letnie  doświadczenie owocuje gronem
stałych Klientów i polecaniem usług dalej. 
Efekty prowadzonych działań, optymalizacja ich i skuteczność zadowalają najbardziej
wymagających Klientów, często zrażonych do prowadzonych wcześniej mało
skutecznych i efektywnych kampanii w Internecie.
Zawsze po konsultacji z Klientem, audycie prowadzonych działań, dokonywana jest
rekomendacja tego co może zostać osiągnięte w ujęciu czasowym. 
Oczywiście wszystko jest zależne również od budżetu, którym dysponują Klienci.
 

Chcę poznać ofertę

https://www.facebook.com/pozeopl
https://pozeo.pl/pozycjonowanie-stron/

