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inTEG - ваш надійний партнер в підкоренні бурхливого океану digital-
маркетингу та досягненні омріяних берегів автоматизованих процесів та
комунікацій.

Разом з нами ви знайдете пробоїну в обшивці
бізнес-танкеру і ефективні засоби латання.
Отримаєте актуальну маршрутну карту та
компас для досягнення справжніх бізнес-цілей.

Наша компанія виведе  ваш бізнес-корабель з
пекла "пожежного" маркетингу в блакитний
океан ефективних систем та дієвих стратегій.
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Ви горите справою, не готові відійти від управління, навіть, коли можете це зробити.

Ви наш клієнт якщо:

Ви запускаєте масштабні проєкти так само впевнено, як військові запускають дрони.

Маєте важливіші потреби ніж розумні слова в комерційній. Поєднуєте такі інтереси, як створення
бренду в концепції Aple і створення зручного сайту на конструкторі. Навчаєтеся у кращих, але часто
тримаєте сертифікати у шафі. 

Знаєте чого хочете, хоч і не завжди уявляєте, як досягти бажаного. Але для цього у вас є ми.

Забуваєте розповісти про свою унікальність, але створюєте неймовірну цінність.

www.integ.top

https://integ.top/


ЦІННОСТІ

П ІДТРИМКА

               ЩИР І С ТЬ

                    

                   
       

Д І Я
www.integ.top

https://integ.top/


Показуємо шлях зростання, 
 масштабуючи систему і нівелюючи хаос 

Пропозиція цінності 

Знаходимо нові сенси чи повертаємо
забуті у вашу діяльнісь 

Інтегруємо в бізнес не лише маркетинг, а
і філософію бренду

Переорієнтовуємо продукт на вашу
цільову аудиторію

Втілюємо ваші ідеї з українським
характером - не словом, а ділом

Проводимо через трансформацію
підтримуючи та надихаючи на нові кроки

Створюємо StrategyBook вашого бізнесу,
що стає настільною книгою управління
компанією
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Юнга

Командор

Адмірал

Пакети послуг

Сесія стратегічного
маркетину з

презентацією
результату

Проєкт стратегічного
маркетингу

Проєкт стратегічного
маркетингу з

інтеграцією та
автоматизацією
маркетингових

процесів
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Пакет "Юнга"

Проведення якісного SWOT-аналізу 
Розбір бізнес-моделі і цілей 
Пошук шляхів досягнення цілей
Розробка варіантів концепції бренду
Побудова маркетингової стратегії та оформлення
рекомендацій щодо маркетингового плану

1.
2.
3.
4.
5.
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В результаті проведеної роботи ви отримаєте систематизований опис сесії з
рекомендаціями у вигляді "Strategy resume". Термін реалізації - до 15 днів.

ДВОДЕННА СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ
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Пакет "Командор"

Трансформація бізнес-моделі 
Аналітика ринку
Продуктовий маркетинг
Комплексна стратегія маркетингу
Маркетинговий план
Розробка воронок продажу

1.
2.
3.
4.
5.
6.

www.integ.top
В результаті проведеної роботи ви отримаєте опис проєкту у вигляді "Strategy
book" - 60-100 сторінок. Термін реалізації - до 90 днів.

СТРАТЕГІЧНО-МАРКЕТИНГОВИЙ ПРОЄКТ
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Пакет "Адмірал"
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Трансформація бізнес-моделі 
Аналітика ринку
Продуктовий маркетинг
Комплексна стратегія маркетингу
Маркетинговий план
Розробка воронок продажу
Маркетинговий супровід бізнесу
Технічна реалізація стратегічного маркетингу 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ІНТЕГРАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ТА МАРКЕТИНГУ В БІЗНЕС

В результаті проведеної роботи ви отримаєте опис проєкту у вигляді "Strategy book" -
60-100 сторінок. Термін реалізації - від 180 днів
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З нами ви отримаєте

Найкращий клієнтський досвід комунікації з
маркетингом.
Відкритість та прозорість процесу надання
послуг.
Дієвий та автоматизований маркетинг 
Зрозумілий і прогнозований результат співпраці.
Iстиний сенс вашої справи. 
Стратегічну книгу бізнесу, що стане опорою для
квантовогот стрибка.
Незамінну цінність вашого бізнесу для
клієнтів та цілісний образ компанії і
бренду.
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Команда

фахівців

компанії inTEG

Маркетолог1.

2. Маркетолог - аналітик

3. Таргетолог

4. Спеціаліст технологій інтеграції
digital-комунікацій

5. Стратег

6. Залучені фахові експерти за
специфічними потребами
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"Я бачу в маркетингу не лише маркетинг. 
Якби це було лише визначенням та задоволенням людських і суспільних

потреб, то я б почала займатись чимось іншим".
 

Анель Інтегріті, СЕО в inTEG



Ми  б ільше  н іж  м арк е тин г .
Ми  є  п і д тримкою б і з н е с у  і  
компа сом  у  пошуку  с е н с і в .



  

  

5 ПРОСТИХ КРОКІВ,

ЩОБ СТАТИ НАШИМ КЛІЄНТОМ

www.integ.top

Залишити заявку на сайті

Розглянути комерційну
пропозицію

Обрати пакет послуг 

Підписати договір

УРА! Ви -  наш клієнт!
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workshop.integ@gmail.com

+38 (096) 827-12-12
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