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Aplikacje konkursowe
konkurs wiedzy

2-3 tygodnie
Aplikacja konkursowa służy do przeprowadzenie 
kilkutygodniowego konkursu, w którym Twoi 
klienci będą odpowiadać na różne pytania. 

Niska bariera wejścia
Niska bariera wejścia sprawia, że aplikacja cieszy 
się dużą popularnością wśród facebookowych 
społeczności.

Mechanizmy wirusowe
Użytkownicy otrzymują bonusowe pytania lub 
punkty w zamian za rekomendacje konkursu 
znajomym. Aplikacja wysyła maile z 
przypomnieniem o nowych pytaniach.

Więcej informacji na:
http://mitu.im/konkurswiedzy
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Aplikacje konkursowe
mini konkurs

Kilka razy w miesiącu
Mini konkurs może zostać zorganizowany kilka 
razy w miesiącu. Wygrywają osoby, które 
najszybciej podadza prawidłową odpowiedź.

Nagrody dla super fanów
Aplikacja świetnie sprawdza się do nagradzania 
najwierniejszych fanów, którzy na bieżąco śledzą 
wpisy na Fan Page’u.

Zamiast konkursu na Wallu
Mini konkursy są świetnym zamiennikiem dla 
konkursów organizowanych za pomocą postów 
na tablicy. Aplikacja sprawia, że proces 
organizacji szybkiego konkursu staje się zgodny z 
regulaminem i transparentny dla użytkowników.

Więcej informacji na:
http://mitu.im/minikonkursy

pytania otwarte 

i zamknięte
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Aplikacje konkursowe
konkurs foto/wideo

2-3 tygodnie
Aplikacja konkursowa służy do przeprowadzenie 
kilkutygodniowego konkursu, w którym Twoi 
klienci będą odpowiadać na różne pytania. 

Niska bariera wejścia
Niska bariera wejścia sprawia, że aplikacja cieszy 
się dużą popularnością wśród facebookowych 
społeczności.

Mechanizmy wirusowe
Użytkownicy otrzymują bonusowe pytania lub 
punkty w zamian za rekomendacje konkursu 
znajomym. Aplikacja wysyła maile z 
przypomnieniem o nowych pytaniach.
Więcej informacji na:

http://mitu.im/minikonkursy
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Aplikacje użytkowe
 zadaj pytanie

Zapytaj eksperta
Użytkownicy  mają wiele pytań odnośnie Twoich 

produktów i usług. Szukają wsparcia.

Wsparcie społeczności
Czasami to klienci rozwiązują problemy innych klientów. 

Aplikacja umożliwia użytownikom dodawanie odpowiedzi 
i zbieranie punktów, kudosów.

Dlaczego lepsze niż Fan Page?
Na Fan Page’u użytkownicy mają poczucie, że nie 

rozmawiają z konkretnym pracownikiem, ani ekspertem.  
Aplikacja to zmienia. Pytania i odpowiedzi są również 

łatwo dostępne, co stanowi wartość dla innych. 

Zobacz aplikację w akcji:
http://mitu.im/EkspertDave 
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Aplikacje użytkowe
dodaj recenzje

Przeglądaj produkty
Katalog twoich produktów z możliwością sortowania po 

najwyżej ocenianych i najbardziej popularnych.

Oceniaj i recenzuj
Internet jest pełny anonimowych opinii. Z aplikacją 

„Dodaj recenzję” zbierasz opinie pod produktami w 
wykonaniu Twoich oddanych fanów.

Recenzje są najważniejsze
Badania dowodzą, że konsumenci cenią sobie opinie 

pochodzące od zaufanych ludzi. Takimi są konsumenci 
posługujący się swoim kontem na Facebooku. 

Więcej o badaniu:
http://mitu.im/reviewsarethekey 
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Aplikacje użytkowe
zglos pomysl

Nie każda firma ma Jobsa
Firmy nie zawsze więdzą najlepiej, czego oczekują ich 

klienci. Coraz częściej wykorzystują właśnie ich wiedzę. 

Innowacje od klienta
Aplikacja „Zgłoś pomysł” umożliwa zbieranie pomysłów 

klientów odnośnie Twoich produktów i usług oraz 
wyłanianie najbardziej pożądanych w drodze głosowania.

Dobry PR
Każdy wdrożony pomysł jest komunikowany za pomocą 

aplikacji do zainteresowanych użytkowników.

Zobacz demo:
http://mitu.im/zglospomysl
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Co warto 
wiedzieć
o naszych 
aplikacjach?
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Tajemnica sukcesu to
personalizacja

Dlaczego
wpisy dodawane przez nasze aplikacje są tak chętnie klikane 
przez użytkowników? Zastosowanie tagów personalizujących 
komunikaty jest kluczem do sukcesu.

Personalizacja
pozwala wykorzystać wiedzę o:
imieniu, nazwisku, płci, dacie przystąpienia 
do konkursu, liczbie punktów.

Różnorodność
Wiele różnych rodzajów wpisów na tą samą 
akcję użytkownika, np. odpowiedź na pytanie 
lub wysłanie zaproszenia.

Optymalizacja
W każdym momencie możesz usunąć lub 
modyfikować posty, które nie są klikane 
wystarczająco często.

Gdyby babcia miała wąsy
Wiemy jakiej płci jest użytkownik i umożliwiamy 
dostosowanie komunikatu publikowanego na 
jego lub jej profilu.

Kominikat 1

Komunikat 2
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Notyfikacje mailowe
in simple English

Napisz maila
kierowanego do użytkowników Twojej 
aplikacji konkursowej. Przypomnij im, że 
w konkursie pojawiły się nowe pytania.

Template
Stwórz własną formatkę maila za 
pomocą edytora WYSIWYG (jak w 
Wordzie) lub wklej swój HTML.

Wysyłka
Wiadomości zostaną wysłane  dokładnie 

wtedy, gdy w aplikacji będą dostępne 
nowe pytania (zgodnie z ustawieniami).

Skrzynka odbiorcza
Nasze wiadomości nie trafiają do spamu. 

Czy wiesz, że poczta jest nadal najskuteczniejszą 
formą dotarcia w internecie?

Odwiedziny
to zawsze okazja do rozwiązania 
kolejnych zadań, zaproszenia 
znajomych, opublikowania wpisu na 
tablicy, zajrzenia na Fan Page firmy.

Dostosowana treść
Skorzystaj z tagów, które pozwalają wykorzystać 
imię, nazwisk, płeć, czy liczbę punktów 
w konkursie odbiorcy.

Nawet 15%!
Z naszych doświadczeń wynika, że 
nawet 15% użytkowników aplikacji 
klika w linki zawarte w notyfikacjach 
mailowych.
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statystyki
w czasie rzeczywistym

Google 
Analytics

Statystyki wewnętrze

Serwujemy Ci informacje o liczbie:
- wyświetlonych pytań,
- nie/poprawnych odpowiedzi,     
- sekund na rozwiązywane pytania

Które pytanie było najłatwiejsze, a które najtrudniejsze?
Nad, którym pytaniem użytkownicy zastanawiali się 
najdłużej?

Skracacze

statystyki pytań 

w konkursie

statystyki

kliknięć poza FB

wsparcie dla 
publikowanych na 
profilach postach

i wysyłanych mailach

obserwuj, które 
komunikaty najlepiej się 

klikają i optymalizuj

wklejasz kod w formacie UA-XXXXX-Y
do odpowiedniego pola w ustawieniach

statystyki 

ruchu w aplikacji
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Adresy e-mail do
newslettera

Call to action
Zdefiniuj treść tekstu motywującego 
fanów do zapisania się do Twojego 
newslettera.

Łatwość
E-mail jest domyślnie wyświetlony w polu.  
Do zapisania się dzieli fana tylko jedno 
kliknięcie.

Wartość
E-mail marketing to bardzo skuteczne 
narzędzie, które pozwoli osiągnąć dobre 
efekty na fanach. 

Permission Marketing
Odbiorca wyraża zgodę na otrzymywanie 
mailingu – to niepodważalne prawo e-mail 
marketingu.

Pobierz CSV z adresami e-mail 
fanów
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Powszechny standard
to przekierowywanie użytkownika z zakładki do canvasa
i z canvasa do Fan Page’a. To niepotrzebna wędrówka.

Nawigacja
Łatwa i zrozumiała dla nich 
nawigacja zachęca do 
odwiedzin innych zakładek 
na Fan Page.

Jedno miejsce
Użytkownicy nie wychodzą 
poza Fan Page.

fan

znajomy

fana

Co to oznacza
w praktyce?

Znajomi fanów
trafiają z zaproszeń, 
postów, linków 
bezpośrednio 
na Twój Fan Page, a nie 
Canvas.

Aplikacja
w zakladce

Słowniczek
Zakładka – podstrona na Fan Page’a
Canvas – niezależna strona Facebooka 
w oderwaniu od Fan Page’a

zakładka z linkiem

do konkursu

konkurs w Canvasie

link do Fan Page
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Przede wszystkim
design

Design to estetyka
Masz dosyć brzydkich aplikacji, które stylem 
nawiązują do wzorców z lat 90.? 
Z nami Twoja marka prezentuje się lepiej.

Design to łatwość
Efekt jak na załączonym obrazku osiągasz za 
pomocą dwóch ruchów: ustawienia przewodniego 
koloru i wgrania cover photo. To takie proste.

Design to doświadczenie
Dbamy o to, aby użytkownik wiedział jak 
poruszać się po aplikacji. Robimy wszystko, aby 
czuł się w niej jak na Twoim Fan Page’u.

Zaokrąglane automatycznie rogi

Półprzezroczyste, aktywne menu 
i ramki.

Przyciski, progress bary, hiperlinki
dopasowane do koloru przewodniego

stylowe radio buttony

piękne ramki 
obrazków

efektowny, ruchomy 
countdown

Niestandardowo powiększone zdjęcia
profilowe znajomych
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Zalety 
naszej aplikacji

Oszczędzasz pieniądze
Dedykowane aplikacje to wysokie koszty 
i wyższe ryzyko pojawienia się błędów.

Nie trać nerwów
na współpracę z freelancerami.

Oszczędzasz czas,
stworzenie nowej aplikacji to okres od 2 do 3 
tygodni. Z nami możesz zacząć od zaraz.

Na własną rękę
Obsługa aplikacji jest bardzo prosta Nie 
musisz znać nawet podstaw HTMLa.

Pewność
Tworzymy aplikacje na Facebooka 
od ponad 3 lat. Znamy się na rzeczy.

Trendy i nowości
Wykorzystujemy pełnię możliwości, 
którą oferuje Facebook.

...lub zleć to nam
Jeśli nie masz czasu i chcesz zlecić obsługę 
twórcom Social Deska. Jesteśmy do Twojej 
dyspozycji

Bez kompromisu
Nasze aplikacje pod względem funkcji dla użytkownika 
i brandu przewyższają przeważnie dedykowane aplikacje.

Czy jesteśmy lepsi
od konkurencji? Ocenę pozostawiamy Tobie.
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Zapraszamy do
kontaktu

Dawid Pacha
Strateg Social Media

e-mail: dawid@mitu.pl
mobile: +48 600 947 052
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