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Prowadzenie Google AdWords
tylko za 349 zł netto miesiecznie,
przy umowie na min. 6 miesięcy.

Pierwszy miesiąc - gratis!
Kampania linków sponsorowanych w systemie Google Adwords to stabilny punkt strategii
marketingowej. Pozwala szybko i precyzyjnie dotrzeć z informacją o Twojej firmie do użytkowników,
którzy w danej chwili poszukują produktów i usług związanych z Twoją działalnością.

Do zakresu działań w ramach opieki firmy MRSolutions należą:
przygotowanie kampanii
zaplanowanie budżetu oraz zakresu działań
odpowiedni dobór słów kluczowych
stworzenie treści reklamowych oraz grup reklam
usuwanie reklam, które nie zwróciły uwagi potencjalnych klientów
rozszerzanie bazy słów kluczowych
umiejętne wykorzystywanie statystyk Google Analytics
tworzenie comiesięcznych raportów

Twoja firma do tej pory nie reklamowała się w Google?
Mamy dla Ciebie świetną ofertę:
inwestując min. 100 zł w budżet Google AdWords, w pierwszym
miesiącu otrzymasz dodatkowe 250 zł!

Cena produktu nie zawiera kwoty budżetu,
jaki zamawiający planuje przeznaczyć
na kampanię marketingową.

Prowadzenie kanału Business Facebook Manager,
czyli obsługa kampanii reklamowych na:
Facebook
Instagram
Messenger
tylko za 349 zł netto miesiecznie, przy umowie
na min. 6 miesięcy.

Pierwszy miesiąc - gratis!
Podstawowe działania naszej obsługi:
Utworzenie panelu Business Facebook Manager - do obsługi fanpage oraz reklam
Aktualizowanie wymaganych danych oraz nowych funkcjonalności, które cały czas się pojawiają
Zwiększenie liczby osób lubiących stronę poprzez budowanie kampanii marketingowych
Budowanie świadomości marki poprzez tworzenie kampanii skierowanych na zwiększenie
ilości wyświetleń, dla konkretnej grupy odbiorców
Zwiększanie zasięgu postów poprzez promowanie grafik, wpisów etc.
Gromadzenie większej liczby uczestników wydarzeń
Porównanie i wybranie najlepszego zestawu reklam
Selekcjonowanie grup odbiorców pozyskujacych najlepsze wyniki
Comiesięczne raporty
Zgłaszanie poprawek dotyczących prowadzenia kanału social media, w szczególności postów,
które będą promowane.

W pakiecie jeszcze taniej!
Prowadzenie Google AdWords i Business Facebook Manager
za jedyne 629 zł netto miesięcznie,
przy umowie na min. 6 miesięcy!
Cena produktu nie zawiera kwoty budżetu,
jaki zamawiający planuje przeznaczyć
na kampanię marketingową.

