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Bez komentarza… 
Ile razy miałeś ochotę zostawić opinię bez odzewu? Ile razy po przeczytaniu opinii ręce Ci opadły, a noże w kuchni 
stanęły na baczność? Dzisiejsza gastronomia to pole do dyskusji, niestety nie zawsze tej konstruktywnej. 
PAMIĘTAJ: Jak Cię widzą, tak Cię piszą. A może jak Cię piszą, tak Cię widzą!

Nie ma w tej chwili lepszej reklamy dla restauracji niż opinie i rekomendacje. 
Nie ma w tej chwili nic gorszego dla restauracji niż opinie pozostawione bez komentarza.
„dziękujemy, zapraszamy” w 2020 już nie wystarcza

94 % użytkowników TA czyta komentarz
restauracji do zamieszczonej opinii i często 
na tej podstawie podejmuje decyzję 
o wyborze restauracji.



Kim jesteśmy?
Jesteśmy zespołem, który od ponad 15 lat tworzy i opiekuje się wizerunkiem klubów i restauracji. 

Bardzo dobrze znamy gastronomiczne życie, jego blaski i bolączki. Wiemy ile czasu zajmuje właściwa obsługa 
social mediów, administrowanie stron, uzupełnianie wszystkich często zmieniających się informacji. Jak bardzo 
czasochłonne i często meczące jest śledzenie i reagowanie na każdy wpis jaki pojawia się o Waszej restauracji.

Wiemy, że „nie ma patentu” na opinie na Google Maps i Tripadvisorze – żyją swoim życiem, tajemne algorytmy, 
które windują jedne restauracje w górę inne niespodziewanie w dół.

Ale wiemy co jest najważniejsze! 
Najważniejsze to nie zostawiać 
żadnej opinii bez komentarza! 
Z nami jest to możliwe!

...



Co robimy?
Opiekujemy się Waszym wizerunkiem w świecie opinii. 
Kreatywny piszący team, znający uroki i mankamenty życia gastronomicznego. 
Żadna zła opinia nie jest nam obca, na każdą dobrą mamy tysiąc słów.

Nasze komentarze, zarówno dobrych i złych opinii cechuje: 
bardzo wysoka kultura odpowiedzi
poszanowanie gościa i jego prawa do wyrażenia opinii
nie wchodzimy w konflikty, tylko je rozwiązujemy
restauracja zawsze wychodzi z twarzą z każdej opresji 
najtrudniejsze opinie zawsze konsultujemy z mangementem, 
aby wspólnie znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie 
(propozycja voucheru bądź darmowego spotkania)

·
·
·
·
·





Oferta
Współpraca z nami jest elastyczna i dopasowana do Waszych priorytetów. Możecie wybrać dowolny zestaw 
platform opiniotwórczych w kilku wariantach czasowych.

Poza komentowaniem opinii oferujemy również wprowadzanie aktualizacji na profilach Google Maps i TripAdvisor 
na bazie przesłanych od Was informacji – dodawanie zdjęć, aktualizacja godzin pracy restauracji, aktualizacja 
opisów, dodawanie wydarzeń specjalnych. Usługa bezpłatna przy zamówieniu pakietu na 6 lub 12 miesięcy. 

Okres umowy

3 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

TripAdvisor

300

250

200

Google Maps

300

250

200

Facebook

300

250

200

PAKIET

700/msc

600/msc

500/msc

*niepełny pakiet płatny wg stawek w tabeli



Obsługujemy m.in.

Zajmujemy się kompleksową obsługą marketingową i PRową restauracji i klubów. Grafiki, filmy, 
kampanie reklamowe SM i Google, prowadzenie profili społecznościowych i wiele więcej informacji 
znajdziesz na naszej stronie www.altargra.pl



Jak zacząć?
Współpraca z nami jest bardzo prosta i bezpieczna.

DOSTĘP
Wystarczy we właściwym panelu Google Maps, Tripadvisor lub Facebook przydzielić wskazanemu przez nas adresowi 
mailowemu dostęp o właściwych parametrach. Moderator, menedżer lokalizacji lub agencja/konsultant to dostępy, 
przy których cały czas jesteście właścicielami swojego profilu, a nasze uprawnienia nie pozwalają na niepożądane zmiany. 

Podpisanie
zamówienia

usługi 

Przydzielenie
dostępu wg

instrukcji

Czas
reakcji

na pozytywne i neutralne opinie odpo-
wiadamy maksymalnie w ciągu 72h, na 
opinie wymagające konsultacji w ciągu 
48h od ustalenia ze wskazaną osobą 
z restauracji wersji odpowiedzi



Kontakt

Dominika Łącka
+48 600 013 799

dominika@altagra.pl

www.altagra.pl


