
Audyt konta 

Dowiedz się, jak zoptymalizować konto, aby osiągnąć wyższe pozycje  

w wynikach wyszukiwania i dotrzeć do jeszcze większej liczby 

użytkowników.

Jesteśmy jednym z pierwszych w Polsce 

certyfikowanych partnerów Allegro.

Jako jedna z niewielu agencji specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze sklepów Allegro. Oprócz 

tworzenia i optymalizacji kampanii reklamowych, zajmujemy się konfiguracją kont, copywritingiem, 

tworzeniem grafik, logotypów oraz szablonów ofertowych. Pomagamy naszym Klientom  

w porządkowaniu zamówień oraz automatyzacji poszczególnych etapów procesu sprzedażowego.

Dlaczego możesz nam zaufać?

Audyt konta – to weryfikacja stanu wszystkich  

czynników, które mają wpływ na użyteczności  

i pozycjonowanie ofert. W ramach audytu  

nasi specjaliści przeanalizują Twoje konto,  

wskażą obszary wymagające poprawy  

i zaproponują rozwiązania, które pozwolą Ci  

z sukcesem zarządzać swoim sklepem.  

Szczegółową diagnostykę kluczowych  

procesów otrzymasz od nas w formie  

przystępnego raportu w przeciągu 5-10 dni  

roboczych (w zależności od tego, jaki pakiet  

wybierzesz).



Zakres audytu

Jakie elementy zostaną poddane analizie?

W ramach audytu konta Allegro skupiamy 

się na elementach mających bezpośredni 

wpływ na sprzedaż. Zweryfikujemy takie 

obszary jak: oferty, abonament Allegro, 

zakładki informacyjne, promocje, jakość 

sprzedaży i Allegro Ads. Przeprowadzimy 

również analizę kosztów i cen oraz działań 

konkurencji.

Aby jak najlepiej dopasować się do Twoich 

potrzeb, utworzyliśmy dwa pakiety, które 

pomogą Ci dostosować swoje oferty do 

standardów Allegro – pakiet podstawowy  

i zaawansowany.  

 

Po weryfikacji konta otrzymasz raport 

zawierający dokładnie opisane punkty 

analizy – ich znaczenie, wskazanie 

korzyści, jakie przynosi używanie danej 

funkcji oraz rekomendacje, co zrobić, aby 

działała w pełni poprawnie. Po wysłaniu 

raportu uzgodnimy termin konsultacji 

powiązanej z omówieniem wyników.



PAKIET 

PROFESJONALNY

PAKIET 

EKSPERCKI
RODZAJ DZIAŁANIA

Wprowadzenie Allegro ADS

Formy płatności i dostawy

O sprzedającym

Zakładki informacyjne

Wielowariantowość

Rabaty ilościowe

Kampanie monetowe

Strefy okazji

Oferty wyróżnione

Tagi

Sklep Allegro

Logotyp

Serie produktowe

Banery na liście ofert

Kategorie wystawienia

Zgodność ofert z regulaminem

Miniatury

Tytuły aukcji

Jakość ofert



PAKIET 

PROFESJONALNY

PAKIET 

EKSPERCKI
RODZAJ DZIAŁANIA

Realizacja 10 dni5 dni

Konsultacja 2 godziny1 godzina

Propozycje optymalizacji Allegro ADS

Analiza porowadzonych kampani 

Allegro ADS

Analiza kategorii sprzedaży konkurencji

Analiza konkurencji

Analiza cen konkurencji

Analiza kosztów do przychodu

Atrakcyjność oferty

Obsługa zamówień

Realizacja zamówień

Jakość sprzedaży

Analiza metod promocji

Licytacje

Oceny kupujących

Wprowadzenie Allegro ADS graficzne

Koszt 4000 zł1000 zł
netto netto



https://pirkspark.pl/ https://www.facebook.com/PirkSpark https://www.linkedin.com/company/pirk-spark/about/

Zainteresowany?
Napisz lub zadzwoń do nas!

570 131 500

sprzedaz@pirkspark.pl

Allegro Specialist

Monika Ulbrych


