Přivedení zákazníků na Vámi zvolenou reklamu cílení PPC

Nabídka PPC kampaně pro Vaší společnost...
Co je PPC?
Co PPC reklama umí a co získáte?
PPC kampaň - Certifikace.
Ukázka propojení a získání odběratelů.
Doporučení využití PPC reklamy pro Vaši společnost

Máte www stránky nebo Facebook a nekontaktují Vás zákazníci?
Být Vašim zákazníkům neustále na očích, lehce se řekne, ale jak to udělat?
Jednoduše, používejte PPC reklamu na www nebo na firemním Facebooku!








Cílem PPC reklamy je zachycení stávajícího, nebo potencionálního
zákazníka a to buď:
Přímým jednorázovým prodejem produktu či služby
Dlouhodobým sledováním nabídky, která informuje, nabízí,
zprostředkovává, upozorňuje, atd…
Doba spuštěné PPC reklamy a cena PPC reklamy není stanovena. Záleží
pouze na Vás! Můžete investovat dle Vašich možností a potřeb Vaší firmy.

Co PPC reklama umí a co získáte?













Platíte pouze realizované prokliky na www / FB
Inzerujete přesně tam, kde Vaše produkty a služby uživatel hledá =
“cílená reklama” (podle pohlaví, věku, kraje, zájmů, atd..)
Rychlé “poražení” konkurence Akce, Slevy, Výprodeje
Průzkumem zjistíte co zákazník hledá a nabídnete mu vše pod nos :-)
Přeskočíte firemní SEO (klíčová slova) pozice na internetu nebo FB
Sezónní nabídka – nabídnete teď a nyní co potřebujete.
Oslovení vybraných věkových skupin, pohlaví, lokality, zaměření
zákazníka podle zálib.
Konkrétní nabídka podle jednotlivců = nejefektivnější REKLAMA!
Propojení na mobilní přístroje, data a aplikace



Nabídku PPC můžete zacílit na:










Zaujetí příspěvkem stránky na Vaše FB profilu nebo www prezentaci
Označení stránky “To se mi líbí” - Budování dlouhodobých odběratelů
Přechodem na webovou stránku (nabídka) konkrétní služba / produkt
Instalace Vaší aplikace – nabídnete aplikaci která se bude připomínat
Kliknutí na anketní otázku – zjistíte zda to co nabízíte lidé chtějí
Reakce na událost – oslovením diskuze zajistíte návratnost uživatelů
Využití nabídky – časové omezen, slevy, doprodej, atd..
Přímý prodej Vašeho produktu či služby (vždy platilo že nejlepší
reklama je když si lidé řeknou. Sdílením a „pochlubením se“ je Vaše
nabídka sdílena na zdi dalších a dalších uživatelů a tím je nevědomky
profanována a šířena

PPC kampaň - Certifikace

Propojení a získání odběratelů PPC reklamy s www a Facebookem

Doporučení využití PPC reklamy pro Vaši společnost












Založení a správa kapmaně na Facebooku / www stránce 3000,-Kč
„Výše nabití peněženky počtem kreditů“ pro spuštění zvoleného oslovení
zákazníků je vždy na objednavateli. Měsíčně to může být od 500 -XXX.
Záleží pouze na Vás! Limit není stanoven!!!
Správa kampaně jde zvolit na 1-XXX dní
Utracení denního – zvoleného rozpočtu jde navolit podle nabití peněženky
minimálně však částkou naceněného prokliku od poskytovatele.

Kampaň může probíhat dle potřeby a jde ji v případě potřeby ukončit a
přesměrovat na jinou nabídku (ankety, LIKE, přivedení na www, atd.)
Reklamní a dárkové ankety Vám zajistí velký přísun klientů
Optimálně doporučujeme na 1/4 roku zhodnotit 3000,- Kč získáte tím
skoro 10000 zobrazení a velký počet prokliků od českých fanoušků.

