
Specyfikacja ZumiSocial Pakiet 
 
1. Doradztwo i rekomendacje 

 
Analiza potrzeb klienta, ustalenie najważniejszych założeń dla profili firmowych, ich administracji 
oraz kontaktu z klientem. 

 
2. Zakładanie profilu w serwisie społecznościowym 

 
Założenie konta (jeżeli Klient nie posiada) oraz profilu firmowego w serwisie społecznościowym 
Facebook: E-mail; Hasło; Data urodzenia; Zdjęcie Firmy; Podstawowe informacje o Firmie; www 
Firmy  
Profil firmowy: Dodanie zdjęcia w tle; Kategoria; Podkategoria (grupa); Nazwa (nadana podczas 
tworzenia strony); Rok rozpoczęcia działalności; Rodzaj rozpoczęcia działalności (założenie, 
otwarcie, etc); Adres; Miejscowość; Kod pocztowy; Informacje o firmie; Opis; Numer telefonu; 
E-mail; Strona internetowa  

 
3. Administracja profilu społecznościowego 

 
3.1. Publikowanie postów 

 
Element Pakietu ZumiSocial, który jest elementem wymaganym do wykupienia przez Klienta. 
Usługa polegająca na publikowaniu treści na profilach Klienta w serwisie Facebook. Treść postów 
nie podlega akceptacji ze strony Klienta. W przypadku pojawienia się błędów 
ortograficznych/gramatycznych/merytorycznych w poście, treść zostaje edytowana a błąd 
poprawiony, lub post zostaje usunięty i zastąpiony poprawnym. Liczba publikowanych postów 
jest uzależniona od wybranej przez Klienta ilości postów widocznej na Zamówieniu. Klient może 
wybrać ilość postów: 8, 10, 12, 14, 16 lub 18 w skali miesiąca.  

 

3.2. Moderacja 

 
Dbanie o przestrzeganie regulaminu serwisów, etykiety, ustawodawstwa polskiego oraz reakcja 
na komentarze użytkowników. Działania, które obejmuje moderacja:  
a) Udzielenie odpowiedzi na pytanie ogólne, na które administrator profilu zna odpowiedź bez 

konieczności kontaktu z klientem;  
b) W przypadku pytań branżowych/eksperckich opublikowanie informacji o możliwości 

uzyskania szczegółowej odpowiedzi poprzez kontakt telefoniczny lub kontakt e-mail;  
c) Poinformowanie drogą telefoniczną oraz mailową Klienta o pojawieniu się negatywnego 

komentarza;  
d) Usunięcie komentarzy obraźliwych/wulgarnych/ niezgodnych z prawem oraz opublikowanie 

na profilu informacji, że dany komentarz został usunięty wraz w informacją dlaczego. 
 
3.3. Grafika 
 

Klient ma możliwość wykupienia grafik w ramach pakietu ZumiSocial. Jest to element opcjonalny 
oferty ZumiSocial Pakiet, który Klient może wybrać, ale nie musi.  Klient wybiera ilość grafik jaką 
Dostawca ma umieszczać w profilu społecznościowym Klienta na Facebooku, w każdym miesiącu 
trwania umowy w ramach ilości postów. Ilość grafik jakie pojawią się w miesiącu na profilu 
Klienta, uzależniona jest od liczby grafik określonej w Zamówieniu. Jeśli Klient zdecyduje się na 
dodatkowy element oferty jakim są grafiki, może wybrać ilość grafik wśród opcji: 1, 2, 3 lub 4 w 
skali miesiąca. Grafiki pochodzą z banków zdjęć, a ich wybór zależy od Dostawcy. Dostawca 
decyduje zarówno o wyborze grafiki jak i o tym, do którego posta ją zamieścić.  



 

3.4. Konkursy 

 

 Możliwość zorganizowania  prostego konkursu (jeśli element konkursu został wykupiony przez 
Klienta a informacja o tym zawarta jest w Zamówieniu), bez wykorzystania aplikacji i 
jakichkolwiek dodatkowych elementów takich jak osobny regulamin, czy specjalne bony. 
Konkursy będą wykorzystywały elementy dostępne z poziomu newsfeeda Facebooka, a więc 
przede wszystkim będzie wykorzystywał interakcje użytkowników pod zamieszczonym, 
specjalnie zredagowanym postem konkursowym (wraz z grafiką przygotowaną specjalnie pod 
konkurs) – komentarze, polubienia komentarzy itp.  

  
 Posty konkursowe i same konkursy mogą przybierać różne formy w zależności od uzgodnień 

pomiędzy Dostawcą a Klientem np. zgadywanka obrazkowa, najtrafniejszy komentarz 
(wybierany przez organizatora konkursu), odpowiedź na pytanie zadane w poście konkursowym, 
lub najtrafniejsze/najzabawniejsze/najoryginalniejsze hasło reklamowe. Konkursy prowadzone 
na Facebooku dla Klienta muszą być zgodne z polityką Facebooka określoną pod adresem: 
https://www.facebook.com/page_guidelines.php pkt. E (promocje). 

 
Konkursy charakteryzuje: 

 brak wykorzystania dodatkowych aplikacji, 

 wykorzystywanie postów i funkcji interakcji z użytkownikami, 

 proste i nieskomplikowane zasady, 

 dbanie o przestrzeganie regulaminu serwisu, etykiety, ustawodawstwa polskiego oraz 
reakcja na komentarze użytkowników, 

 ustalenie wcześniej z klientem formy i rodzaju nagród, 

 informację wysyłaną do Klienta na temat zwycięzców, 

 pozostawienie rozdysponowania nagród pomiędzy użytkownikami/zwycięzcami po 
stronie klienta (jeśli przewidywane są nagrody rzeczowe to ich wysyłka również leży w 
gestii klienta). 

 
 Organizatorem konkursu jest Klient. Liczba możliwych do uruchomienia konkursów w ciągu roku, 

zależna jest od wyboru Klienta i informacji zawartej w Zamówieniu. W ciągu roku Dostawca 
może uruchomić maksymalnie 3 konkursy. Jeden konkurs może trwać maksymalnie 1 miesiąc. W 
jednym czasie może być realizowany jeden konkurs, nie ma możliwości realizacji dwóch lub 
trzech konkursów jednocześnie. Dostawca z Klientem ustalają rodzaj nagrody dla zwycięzcy lub 
zwycięzców konkursu. Klient pokrywa koszty nagrody oraz zobowiązany jest do jej dostarczenia 
zwycięzcy.  

  
 

4. Promocja profilu społecznościowego 

 

4.1. Zintegrowanie ze stroną Klienta  
Wygenerowanie oraz przesłanie na wskazany adres e-mail odpowiedniego kodu do wtyczki 
społecznościowej „Like Box” z Facebooka do wklejenia przez Klienta na jego stronę HTML. 

 
4.2. Zintegrowanie z ZumiPage  

Zaimplementowanie na ZumiPage Klienta boxu społecznościowego. Box społecznościowy składa 
się z Tablicy wyświetlającej treści publikowane w serwisie Facebook oraz z logotypów serwisów 
społecznościowych: Facebook, Nk.pl, Google+, Twitter. Logotypy przekierowują do kont 
społecznościowych Klienta, jeśli Klient takie posiada. Jeżeli Klient nie posiada konta na którymś z 
serwisów, logo jest nieaktywne. 

https://www.facebook.com/page_guidelines.php


 
4.3.Reklama FacebookAds 
 Zamawiający ma możliwość wykupienia w ramach ZumiSocial Pakiet opcji Budżet na reklamę 
Facebook Ads,  dzięki czemu możliwa będzie emisja jego reklamy w serwisie Facebook zgodnie z zasadami 

umieszczania reklam na Facebooku określonych pod adresem: https://www.facebook.com/policies/ads i 
https://www.facebook.com/business/help/223106797811279/  

 
4.3.1. Reklama może przekierowywać do: 

 Strony, aplikacji lub wydarzenia, którego administratorem na Facebooku jest Klient; 

 Witryny zewnętrznej; 

 ZumiPage firmy Zamawiającego w Serwisie Zumi lub; 

 ZumiPage oddziału firmy Zamawiającego w Serwisie Zumi. 

4.3.2. Każda reklama musi zawierać obraz. 

4.3.3. Wszystkie techniczne wytyczne (rozmiar, waga, dopuszczalna liczba znaków, etc.) dotyczące 

reklamy zgodnie z informacjami na stronie: 

https://www.facebook.com/help/515700171838091/  

4.3.4. Reklamy na Facebooku mogą pojawiać się w „Aktualnościach”, w prawej kolumnie dowolnej 

strony serwisu i w wynikach wyszukiwania. 

4.3.5. Minimalna wartość budżetu przeznaczonego na kampanię reklamową w skali miesiąca wynosi 

125 zł netto. Zamawiający może wybrać wartość budżetu przeznaczonego na kampanię 

reklamową na Facebooku z opcji: 125 zł netto, 250 zł netto, 375 zł netto, 500 zł netto, 625 zł 

netto. Zamawiający ponosi koszty kampanii Facebook Ads oraz prowizji za prowadzenie 

kampanii. Wyżej wymienione ceny zawierają już prowizję. Wysokość prowizji zależy od 

wartości miesięcznego rzeczywistego budżetu przeznaczonego na reklamę na Facebook Ads i 

stanowi 25% jej wysokości. Rzeczywisty budżet przeznaczony na reklamę na Facebook Ads 

wynosi odpowiednio: 100 zł netto, 200 zł netto, 300 zł netto, 400 zł netto, 500 zł netto.  

4.3.6. Klient może wybrać ilość i rodzaj strategii reklamowych, czyli sposobów realizacji budżetu 

reklamowego w serwisie Facebook z 7 dostępnych opcji. Wyboru tego dokonuje już po 

podpisaniu zamówienia, w porozumieniu z opiekunem po stronie Dostawcy. Wybór strategii 

reklamowych powinien być uzależniony od celu jaki spełnić ma kampania reklamowa: 

 Promocja postu / Promocja strony FB - https://www.facebook.com/business/ads-

guide/clicks-to-website/links/?toggle0=Zdjęcie   / 

https://www.facebook.com/business/ads-guide/page-likes/?toggle0=Zdjęcie  

 Promocja www - https://www.facebook.com/business/ads-guide/clicks-to-

website/links/?toggle0=Zdjęcie  

 Promocja wydarzenia - https://www.facebook.com/business/ads-guide/event-

responses/  

 Karuzela - https://www.facebook.com/business/ads-guide/clicks-to-

website/carousel?toggle0=Zdjęcie  

 Dotarcie do osób w pobliżu firmy - https://www.facebook.com/business/ads-

guide/local-awareness/  

 Oferta specjalna - https://www.facebook.com/business/ads-guide/offer-claims/  

 Promocja filmu - https://www.facebook.com/business/ads-guide/video-

views/facebook-video-views/  

 Jeśli Klient nie dokona wyboru ilości i/lub rodzaju strategii reklamowych, wybór ten będzie 
 należał do operatora kampanii po stronie Dostawcy. W trakcie trwania umowy Klient ma 

https://www.facebook.com/policies/ads
https://www.facebook.com/business/help/223106797811279/
https://www.facebook.com/help/515700171838091/
https://www.facebook.com/business/ads-guide/clicks-to-website/links/?toggle0=Zdjęcie
https://www.facebook.com/business/ads-guide/clicks-to-website/links/?toggle0=Zdjęcie
https://www.facebook.com/business/ads-guide/page-likes/?toggle0=Zdjęcie
https://www.facebook.com/business/ads-guide/clicks-to-website/links/?toggle0=Zdjęcie
https://www.facebook.com/business/ads-guide/clicks-to-website/links/?toggle0=Zdjęcie
https://www.facebook.com/business/ads-guide/event-responses/
https://www.facebook.com/business/ads-guide/event-responses/
https://www.facebook.com/business/ads-guide/clicks-to-website/carousel?toggle0=Zdjęcie
https://www.facebook.com/business/ads-guide/clicks-to-website/carousel?toggle0=Zdjęcie
https://www.facebook.com/business/ads-guide/local-awareness/
https://www.facebook.com/business/ads-guide/local-awareness/
https://www.facebook.com/business/ads-guide/offer-claims/
https://www.facebook.com/business/ads-guide/video-views/facebook-video-views/
https://www.facebook.com/business/ads-guide/video-views/facebook-video-views/


 prawo do dwukrotnej  zmiany rodzaju strategii reklamowej. Zmiany powyższe zostaną 
 wprowadzone w maksymalnym terminie 2 dni roboczych. 

4.3.7. Minimalnie Klient może wybrać 1 strategię a maksymalnie 4 strategie reklamowe. Możliwa 
 do wyboru ilość strategii reklamowych uzależniona jest od wartości budżetu reklamowego: 

 Budżet 125 zł netto – maksymalnie 1 strategia reklamowa 

 Budżet 250 zł netto – maksymalnie 2 strategie reklamowe 

 Budzet 375 zł netto – maksymalnie 3 strategie reklamowe 

 Budżet 500 zł netto – maksymalnie 4 strategie reklamowe 

 Budżet 625 zł netto – maksymalnie 4 strategie reklamowe 

4.3.8. Na uruchomienie kampanii Facebook Ads potrzebujemy do 4 dni roboczych. Przez cały okres 

trwania kampanii nasi specjaliści czuwają nad tym, aby uzyskać najlepsze parametry. 

Kampanie Facebook Ads prowadzimy przez cały okres trwania umowy realizując budżety 

miesięczne przeznaczone na jej prowadzenie. Kampania trwa do momentu zużycia budżetu 

przeznaczonego na reklamę, średnio miesiąc, mogą jednak wystąpić znaczne odchylenia w 

zależności od kryteriów targetowania, grupy docelowej, tematyki reklamy, budżetu kampanii 

etc. Niewykorzystany w poprzednim miesiącu kalendarzowym budżet na reklamę przechodzi 

do wykorzystania na kolejny miesiąc. 

4.3.9. Aby zapewnić najwyższą skuteczność reklamy, grafika i treść wszystkich tekstów 

reklamowych jest dobierana przez naszych specjalistów i nie podlega akceptacji przez 

Zamawiającego. 

4.4.0. Reklama może być targetowana, w zależności od ustaleń z Klientem, na całą Polskę, 

województwo lub konkretną miejscowość. Kampanie Facebook Ads, której budżet miesięczny 

na reklamę ma wartość 125 zł netto targetowane są po opcjach podstawowych, zaś 

kampanie Facebook Ads, których budżet miesięczny jest większy niż 125 zł netto, 

targetowane są po opcjach rozszerzonych. Możliwe opcje targetowania dla kampanii 

Facebook Ads określone są pod adresem: 

https://www.facebook.com/business/help/433385333434831 .  O wyborze targetu, do 

którego skierowana jest reklama decyduje operator w porozumieniu z Klientem. W razie 

braku kontaktu z Klientem operator sam decyduje o targecie, do którego kierowana jest 

reklama. W przypadku wybrania przez Klienta dodatkowych kategorii targetowania 

zawężających grupę docelową, szacowana liczba pozyskanych fanów/ kliknięć może się 

zmniejszyć. 

4.4.1. Szacowana liczba pozyskanych fanów, polubień, przekierowań uzależniona jest od wielu 

czynników i ma charakter tylko informacyjny. Nie może być traktowana jako podstawa do 

roszczeń. 

4.4.2. W celu zrealizowania kampanii niezbędne jest przekazanie przez Klienta odpowiednich 

uprawnień administracyjnych do profilu Klienta na Facebook’u. 

 

5. Raportowanie 

 

5.1. Reklamodawca otrzymuje na wskazany adres e-mail,  raport na koniec każdego miesiąca z 

prowadzonych na profilu społecznościowym działań oraz podsumowujący realizację kampanii 

na Facebook Ads, jeśli ten element pakietu ZumiSocial został wykupiony przez Klienta.  

 

https://www.facebook.com/business/help/433385333434831


6. Elementy pakietu ZumiSocial 

 

6.1. Z poniżej wyszczególnionych elementów pakietu ZumiSocial Klient w drodze podpisanego 

Zamówienia dokonuje wyboru poszczególnych składowych. Elementem wymagającym, który 

Klient musi wybrać oraz którego ilości musi zadeklarować jest liczba postów miesięcznie. W 

ramach pakietu ZumiSocial Dostawca prowadzi działania polegające na prowadzeniu profilu w 

serwisie społecznościowym Facebook zawierające doradztwo i rekomendacje, moderację, 

zintegrowanie ze stroną Klienta i ZumiPage w serwisie Zumi oraz zamieszcza posty zgodnie z 

wybraną przez Zamawiającego ilością. Na koniec każdego miesiąca Dostawca udostępnia Raport 

z prowadzonych działań na podany w procesie zamówienia e-mail Zamawiającego. 

 

6.2. Pozostałe elementy pakietu takie jak: liczba grafik miesięcznie, liczba konkursów rocznie, wybór 

budżetu reklamowego na Facebook Ads są elementami opcjonalnymi co oznacza, że Klient 

może wybrać te elementy pakietu w określonej w Zamówieniu ilości ale nie musi. 

 
 

Zumi Social Pakiet 
 

Profil społecznościowy 
 

Facebook 

Doradztwo i 
rekomendacje 
 

Tak 

Moderacja 
 

Tak 

Liczba postów 
miesięcznie 
 

8 10 12 14 16 18 

Liczba grafik miesięcznie 
 

0 1 2 3 4 

Konkurs (liczba/rok) 
 

0 1 2 3 

Zintegrowanie ze stroną 
Klienta i z ZumiPage 

Tak 

Rzeczywisty budżet na 
reklamę Facebook Ads 
(netto) 

0 zł 100 zł  200 zł 300 zł 400 zł 500 zł 

Prowizja za prowadzenie 
kampanii Facebook Ads 

0 zł 25 zł 50 zł 75 zł 100 zł 125 zł 

Budżet na reklamę 
Facebook Ads + prowizja 
 

0 zł 125 zł 250 zł 375 zł 500 zł 625 zł 

Raport 
 

Tak 

 
 
 
 
 
 


