deepdive

Sprawdź, co
interesariusze
mówią o Twojej
marce, konkurencji
lub na dowolnie
wybrany temat.

®

BY

OFERTA

Opinie ulegają
ciągłym zmianom

CO TO JEST deepdive® by 247
deepdive® to raport dostarczający informacji,
co i jak ludzie spontanicznie mówią o Twojej marce,
konkurencji albo o dowolnym obszarze,
który jest istotny dla Twojej działalności.

DLACZEGO deepdive® by 247

Świat dyskusji online jest
miejscem, które określa
nastroje społeczne oraz
wpływa na zachowania
konsumentów, firm
i organizacji.
W tym zmieniającym się
środowisku trzeba szybko
podejmować decyzje co, jak,
gdzie i do kogo mówić.
deepdive ® ułatwi Twojej firmie
podejmowanie tych decyzji.

Główną przewagą deepdive® jest analiza danych
dokonywana przez analityka, a nie tylko przez automatyczne
systemy. Korzystamy z wielu narzędzi, których dane łączymy
i wyciągamy wnioski. Tylko taki sposób działania pozwala
dotrzeć do wielu cennych insightów, odpowiednio
zinterpretować wypowiedzi internautów oraz przede wszystkim
zrozumieć kontekst, którego często algorytm nie zauważa.

KORZYŚCI

Raport deepdive®
dostosujemy do
Twoich potrzeb
CO ZAWIERA RAPORT?

−
−
−
−

Identyfikacja oraz kategoryzacja opinii
na temat marki albo interesującego obszaru
Sentyment wypowiedzi – przefiltrowanie
danych przez analityka
Rozpoznanie potencjalnych zagrożeń
Rekomendacje i wnioski do dalszych działań

KORZYŚCI Z RAPORTU

−
−
−
−
−
−
−

Lepsze poznanie grupy docelowej
Zidentyfikowanie, o czym mówią klienci
Śledzenie spontanicznych wypowiedzi użytkowników
Identyfikacja trendów i tematów zyskujących na popularności
Uzyskanie insightów pomocnych przy projektowaniu kampanii
Wczesne reagowanie na kryzysy/zapobiegania im
Identyfikacja naturalnych ambasadorów marki

METODOLOGIA

Analiza treści
−
−

CENY
Raport z analizy treści

Bazujemy na łączeniu danych
z różnych źródeł oraz narzędzi

Treść - materiał, w którym pojawia
się nazwa monitorowanej przez
nas marki – może to być post/
artykuł/komentarz/recenzja.

Analizujemy dostępne dane
skupiając się na wyciąganiu
odpowiednich wniosków dla Klienta

500 treści

1000 treści

3 000 PLN

5 000 PLN
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