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Cennik usług marketingowych i reklamowych

Nazwa usługi Opis Cena Netto

Przygotowanie reklamy do 
emisji

- Stworzenie landing page

- Copywriting

- Określenie grupy docelowej

- Utworzenie planu kampanii (wybór formy, 

miejsca emisji reklamy)

Od 500 zł

Konfiguracja analityki, dobór 
narzędzi

- Utworzenie indywidualnego konta klienta

- System raportowania

- Wykorzystanie odpowiednich narzędzi w 

zależności o celu reklamy

600 zł

Pozyskiwanie Klienta (CPL) Marketing za efekty w postaci:

- Otrzymanie zapytania o ofertę

- Aktywne zainteresowanie produktem, czyli 

pozostawienie danych osobowych

- Rejestracji w serwisie/portalu/stronie

- Zapis na  newsletter

- Wypełnienie ankiety 

- Udział w konkursie

- Otrzymanie zapytanie na formularzu 

kontakotwym

- Dane do kontaktu  telefonicznego i/lub 

mailowego

- Pobranie ebooka/broszury

Od 5zł za 
lead*

Mailing Marketing za efekty w postaci:

Wyświetlenia i/lub kliknięcie w przesłaną ofertę 

na skrzynkę odbiorcy. 

Od 50 zł 
CPM**

Kliknięcie w reklamę   Marketing za efekty w postaci:

Wejście odbiorcy na stronę firmy

Od 20gr za 
wejście

Prowizja Marketing za efekty w postaci:

Procent ze sprzedaży, przy produktach o 

wyjątkowo dużych marżach 

Od 8%

Re-marketing Reklama wyświetla się osobom, które wcześniej 

weszły w interakcję z Twoją aplikacją mobilną lub

witryną.

Od 5gr za 
klik 

Spot reklamowy – prosty Czas – o 15 s do 30 s

− Do dziesięciu ruchomych ujęć

− Nałożenie płaskich napisów

− Standardowa oprawa muzyczna

− Lektor

Od 1500zł 

Film promocyjny Czas do 5 min. Od 3500zł
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− Scenariusz filmu do wcześniejszego 

zatwierdzenia 

− Lektor 

− Oprawa muzyczna

Artykuł Sponsorowany - Copywriting

- Publikacja na Bsafer.pl

Od 150 zł

Kampania SMS Wiadomość SMS wysłana na urządzenia mobilne 

znajdujące się w określonej okolicy,  wybranej  

grupie odbiorców.

Od 20 
gr/Odbiorca

*koszt  pozyskania danych kontaktowych(Leada) klienta według branży

** Tysiąc odbiorców 

Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT – 23%.
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Cennik usług ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa 

Nazwa usługi Opis Cena Netto

Weryfikacja danych 
kontaktowych

- Sprawdzenie poprawności numeru 

kotantkowego 

- Adresu email 

- Zgód marketingowych

1zł od leada

Ochrona danych osobowych w
bazach danych 

Wprowadzenie zabezpieczeń ochrony przed 

wyciekiem lub kradzieżą  danych z firmy 

30gr/ osoba

Indywidualny dostęp do 
przetwarzanych danych i zgód 
marketingowych

- Na platformie sprawdzisz kto i do jakich celów 

używa Twoich danych osobowych

- W razie nadmiaru spamu lub nachalnych 

wiadomości możesz usunąć swoje zgody 

marketingowe jednym klikiem

- Otrzymasz alerty w razie wycieku Twoich 

danych osobowych w Internecie

71zł/osoba

Audyty bezpieczeństwa stron i
serwisów internetowych

- Audyty bezpieczeństwa

- Testy penetracyjne systemów komputerowych, 

sieci i stron WWW

- Hardening (uszczelnianie, zabezpieczanie) 

systemów operacyjnych i urządzeń 

teleinfomatycznych

- Weryfikację firmowych procedur 

bezpieczeństwa

- Projektowanie dedykowanych polityk 

bezpieczeństwa

- Analizę powłamaniową oraz disaster recovery

Od 10 000 zł

Audyt Bezpieczeństwa RODO - Testy penetracyjne webaplikacji i aplikacji 

mobilnych

- Testy penetracyjne sieci i systemów 

komputerowych

- Symulację ataków socjotechnicznych (testy 

phishingowe na pracownikach z użyciem 

socjotechniki)

- Próby fizycznych włamań i wejść siłowych do 

siedziby firmy

- Pozostały zakres działań red teaming

- Hardening (uszczelnianie, zabezpieczanie) 

systemów operacyjnych i urządzeń 

teleinformatycznych

- weryfikację firmowych procedur 

Od 12 000 zł
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bezpieczeństwa

- audyty bezpieczeństwa

- analizę powłamaniową oraz działania z zakresu 

disaster recovery

Dokumentacja Rodo - Dostosowanie firmowych dokumentów do 
wytycznych ustawy RODO
- Gotowe procedury, instrukcje i wzory 

Od 5000 zł

*koszt  pozyskania danych kontaktowych(Leada) klienta według branży

** Tysiąc odbiorców 

Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT – 23%.
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