


Привіт!

Я, Олександр Омельяненко —

досвідчений digital-маркетолог, 

забезпечу ефективне просування вашого бізнесу

у Google, Bing, Yelp, Facebook, TikTok та SMM.

Ми з моєю командою шукаємо проєкти, щоб

застосувати наш багаторічний досвід у цифровому 

маркетингу та пропонуємо одні з найвигідніших

умов на ринку, а також підвищені промокоди

Google до 500$ та Bing до 250$.



• Google Ads

• Bing Ads

• Google Shopping / Google Merchant Center 

• Bing Shopping / Microsoft Merchant Center 

• YouTube Ads

• Google: Analytics / Tag Manager / Data Studio

• Facebook / Instagram Аds

• Facebook Pixel / Facebook API Conversions

• Social Media Marketing

• TikTok Ads / TikTok Pixel

• Yelp Ads

• Digital Analytics

• SEO

• Розробка банерів та креативів

СПІВПРАЦЮЄМО ЗА НАПРЯМКАМИ



Omelyanenko.pro —
ПРОВІДНИЙ ПАРТНЕР
GOOGLE PARTNERS

Переваги роботи з Провідним партнером
Google Partners:

• Бонус на рекламу у розмірі до 500$
для нових клієнтів

• Розширена підтримка від Google

• Можливість першими отримувати новини
про оновлення системи

• Участь у тестуванні нових інструментів

https://www.google.com/partners/agency?id=8211825039


Omelyanenko.pro —
маркетинговий партнер 
MICROSOFT ADS 
(BING + YAHOO)

Переваги співпраці з маркетинговим
партнером Microsoft Partners:

• Бонус на рекламу у розмірі до 250$ 
для нових клієнтів

• Розширена підтримка від Microsoft

• Можливість першими отримувати новини
про оновлення системи

• Участь у тестуванні нових інструментів



Omelyanenko.pro —
БІЗНЕС-ПАРТНЕР
FACEBOOK (META)

Переваги співпраці з бізнес-партнером 
Facebook (META):

• Розширена підтримка від Facebook

• Можливість першими отримувати новини
про оновлення системи

• Консультація з персональним менеджером

• Участь у тестуванні нових інструментів



ПРАЙС-ЛІСТ



• Один із найпопулярніших інструментів, який використовують

рекламодавці по всьому світу для просування своїх бізнесів.

• Google надає широкий спектр інструментів просування, тому кожен

рекламодавець може підібрати саме той, який ефективно

працюватиме для його проєкту, використовуючи при цьому

найсучасніші напрацювання в галузі відстеження ефективності та

оптимізації за допомогою штучного інтелекту.

GOOGLE ADS



ЯК ВИГЛЯДАЄ ПОШУКОВА РЕКЛАМА В GOOGLE



ЯК ВИГЛЯДАЄ МЕДІЙНА РЕКЛАМА В GOOGLE



Вартість: від 499 $ /одноразово
* Є можливість отримати бонус-промокод номіналом до 500$

ЩО ВХОДИТЬ:

• Складання стратегії просування

• Розробка структури рекламного акаунту

• Збір семантичного ядра та мінус-слів

• Розробка пошукових оголошень та розширень

• Медійна реклама (КМС) у Google Ads з різними стратегіями

• Налаштування ремаркетингу (RLSA, Динамічний, Звичайний)

• Тестування SMART-стратегій із використанням AI

• Налаштування Google Tag Manager, встановлення та налаштування Google Analytics, 

а також Google Ads Tag і налаштування конверсій/електронної торгівлі

НАЛАШТУВАННЯ GOOGLE ADS



Вартість: від 249 $ /щомісяця

ЩО ВХОДИТЬ:

• Відстеження даних у Google Analytics

• Поповнення списку мінус-слів

• Коригування ставок

• Перерозподіл бюджету

• Застосування автоматизованих та інтелектуальних стратегій

• Досягнення актуальної ціни за конверсію та поступове зниження її вартості

• Доопрацювання/переробка рекламних кампаній

• Тестування нових рекламних стратегій/інструментів

• Звітність за основними показниками KPI

• Регулярна комунікація з розвитку проєкту в чаті

РОЗВИТОК ТА ОПТИМІЗАЦІЯ GOOGLE ADS



• Ви володієте інтернет-магазином, але не отримуєте

достатній обсяг продажу, або ROAS знаходиться на

низькому рівні? Тоді товарні оголошення Google

можуть кардинально змінити ситуацію.

• Завдяки вищим коефіцієнтам конверсії, залучення

трафіку, а також низькій вартості аукціону, ваш

інтернет-магазин почне працювати рентабельно та

приносити прибуток.

• Отримуйте більше транзакцій, використовуючи

товарні кампанії, Perfomance MAX з AI-технологіями

та динамічний ремаркетинг.

GOOGLE SHOPPING



ЯК ВИГЛЯДАЄ РЕКЛАМА GOOGLE SHOPPING



Вартість: від 399 $ /одноразово
* Є можливість отримати бонус-промокод номіналом до 500$

ЩО ВХОДИТЬ:

• Складання стратегії просування

• Формування фіда з даними про товари

• Актуалізація фіда в Google Merchant Center

• Динамічний ремаркетинг

• Налаштування Smart-shopping за допомогою AI

• Налаштування Merchant-ремаркетинг

• Налаштування Google Tag Manager, встановлення та налаштування Google Analytics, 

а також Google Ads Tag і налаштування конверсій/електронної торгівлі

НАЛАШТУВАННЯ GOOGLE SHOPPING



Вартість: від 249 $ /щомісяця

ЩО ВХОДИТЬ:

• Відстеження даних у Google Analytics

• Коригування ставок та перерозподіл бюджету

• Досягнення актуальної ціни за конверсію та поступове зниження її вартості

• Оптимізація під необхідні показники ROAS

• Доопрацювання/переробка рекламних кампаній

• Використання Smart-стратегій

• Звітність за основними показниками KPI

• Регулярна комунікація з розвитку проєкту в чаті

РОЗВИТОК ТА ОПТИМІЗАЦІЯ GOOGLE SHOPPING



• Bing Ads — це рекламна платформа, яка включає пошукові системи Microsoft та

Audience Network. Пошукова реклама відображається в Bing, Yahoo! та AOL,

дисплей-реклама — у MSN, Outlook.com, Microsoft Edge та партнерських сайтах.

• Навіщо запускати рекламу у Bing?

• Менша конкуренція: нижча ціна за клік та кінцевий СРА

• Охоплення нової аудиторії: майже 50 млн. людей, які не представлені в Google

• Аудиторія в Bing загалом старша та більш фінансово забезпечена

BING ADS



ЯК ВИГЛЯДАЄ ПОШУКОВА РЕКЛАМА В BING



ЯК ВИГЛЯДАЄ МЕДІЙНА РЕКЛАМА В BING



Вартість: від 399 $ /одноразово
* Є можливість отримати бонус-промокод номіналом до 250$

ЩО ВХОДИТЬ:

• Складання стратегії просування

• Розробка структури рекламного акаунта

• Збір семантичного ядра та мінус-слів

• Розробка пошукових оголошень та розширень

• Медійна реклама (банерна) у Microsoft Audience Network з різними стратегіями

• Налаштування ремаркетингу (RLSA, Динамічний, Звичайний)

• Тестування SMART-стратегій із використанням AI

• Налаштування Google Tag Manager, встановлення та налаштування Microsoft Analytics, Google 

Analytics, а також Universal Event Tracking (UET) тег і налаштування конверсій/електронної торгівлі

НАЛАШТУВАННЯ BING ADS



Вартість: від 199 $ /щомісяця

ЩО ВХОДИТЬ:

• Відстеження даних у Microsoft Analytics, Google Analytics

• Поповнення списку мінус-слів

• Коригування ставок

• Перерозподіл бюджету

• Застосування автоматизованих та інтелектуальних стратегій

• Досягнення актуальної ціни за конверсію та поступове зниження її вартості

• Доопрацювання/переробка рекламних кампаній

• Тестування нових рекламних стратегій/інструментів

• Звітність за основними показниками KPI

• Регулярна комунікація з розвитку проєкту в чаті

РОЗВИТОК ТА ОПТИМІЗАЦІЯ BING ADS



• Торгові кампанії Bing — це чудовий спосіб

продемонструвати свої продукти, щоб залучити

покупців в Інтернеті, збільшити відвідуваність

вашого веб-сайту та стимулювати онлайн-продажі.

• Завдяки вищим коефіцієнтам конверсії, залучення

трафіку, а також низькій вартості аукціону, ваш

інтернет-магазин почне працювати рентабельно та

приносити прибуток.

• Отримуйте більше транзакцій, використовуючи

товарні кампанії, Smart Shopping Campaigns та

динамічний ремаркетинг.

BING SHOPPING



ЯК ВИГЛЯДАЄ РЕКЛАМА BING SHOPPING



• Складання стратегії просування

• Створення магазину Microsoft Merchant Center

• Формування фіда з даними про товари

• Налаштування динамічного ремаркетингу

• Налаштування Smart-shopping за допомогою AI

• Налаштування ремаркетингової кампанії

• Налаштування Google Tag Manager, встановлення та налаштування Microsoft Analytics, Google 

Analytics, а також Universal Event Tracking (UET) тег і налаштування конверсій/електронної торгівлі

Вартість: від 399 $ /одноразово
* Є можливість отримати бонус-промокод номіналом до 250$

ЩО ВХОДИТЬ:

НАЛАШТУВАННЯ BING SHOPPING



Вартість: від 199 $ /щомісяця

ЩО ВХОДИТЬ:

• Відстеження даних у Microsoft Analytics, Google Analytics 

• Коригування ставок та перерозподіл бюджету

• Досягнення актуальної ціни за конверсію та поступове зниження її вартості

• Оптимізація під необхідні показники ROAS

• Доопрацювання/переробка рекламних кампаній

• Використання Smart-стратегій

• Звітність за основними показниками KPI

• Регулярна комунікація з розвитку проєкту в чаті

РОЗВИТОК ТА ОПТИМІЗАЦІЯ BING SHOPPING



• Кінцева мета реклами Yelp — залучити більше потенційних клієнтів та

збільшити дохід для вашого бізнесу. Yelp показує рекламу на своїх

платформах — сайт, мобільна версія сайту та програма.

• Таргетована реклама на Yelp відображається у розділі «Sponsored

Results» над результатами панелі пошуку Yelp. Вона виглядає

природною частиною результатів пошуку.

• Оголошення Yelp містять:

• Зображення

• Популярні або найбільш популярні відгуки

• Контактну інформацію

YELP ADS



ЯК ВИГЛЯДАЄ РЕКЛАМА В YELP



• Оптимізація профілю (після того, як ви зареєструєтеся та заявите про свою бізнес-сторінку

Yelp, наша команда перегляне та, якщо необхідно, сформує рекомендації для вашої сторінки, 

щоб вона виглядала більш надійною для потенційних клієнтів)

• Аналіз і додавання ключових і мінус-слів, щоб переконатися, що оголошення показується

лише потенційним клієнтам

• Написання рекламного тексту, який підкреслює унікальність бренду

• Таргетинг на основі місцезнаходження та встановлення середнього щоденного бюджету

Вартість: від 399 $ /одноразово

ЩО ВХОДИТЬ:

НАЛАШТУВАННЯ YELP ADS



Вартість: від 199 $ /щомісяця

ЩО ВХОДИТЬ:

• Відстеження ефективності за допомогою вбудованих інструментів аналітики

• Коригування бюджету

• Оновлення та налаштування тексту оголошення

• Регулярна комунікація з розвитку проєкту в чаті

РОЗВИТОК ТА ОПТИМІЗАЦІЯ YELP ADS



Сучасні проєкти та розвиток технологій потребують сучасних

рішень — саме для цього було створено соціальні мережі, а

тепер вони можуть допомогти вашому бізнесу вийти на

новий рівень.

Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn — не варто ними

нехтувати і думати, що ці канали безкорисні. Соцмережі

зайняли досить велике місце в житті кожного, тому вони є

чудовим плейсментом для відображення діяльності бізнесу.

А гнучкі можливості, різні формати креативів та AI-технології

допоможуть оптимізувати та масштабувати бажані KPI.

FACEBOOK ADS
INSTAGRAM ADS
TWITTER ADS
LINKEDIN ADS

ТАРГЕТОВАНА РЕКЛАМА В СОЦМЕРЕЖАХ



ЯК ВИГЛЯДАЄ ТАРГЕТОВАНА РЕКЛАМА
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ЯК ВИГЛЯДАЄ ТАРГЕТОВАНА РЕКЛАМА
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ЩО ВХОДИТЬ:

• Складання загальної стратегії просування та підбір аудиторії

• Розробка структури рекламного акаунту

• Запуск таргетованої реклами з використанням різних типів цілей

• Розробка креативів (картинки, відео та текст)

• Налаштування Google Analytics, Facebook Pixel + API Conversions та 

основних конверсій

• Налаштування ремаркетингу та збору аудиторій

• У налаштуваннях передбачені всі нові вимоги під IOS

НАЛАШТУВАННЯ ТАРГЕТОВАНОЇ РЕКЛАМИ

Вартість: від 499$ /одноразово



Вартість: від 249$ /щомісяця

ЩО ВХОДИТЬ:

• Відстеження даних за допомогою Google Analytics, Facebook Pixel

• Перерозподіл бюджету

• Досягнення актуальної ціни за конверсію та поступове зниження її вартості

• Доопрацювання рекламних кампаній та тестування нових креативів

• Впровадження в акаунт перевірених інструментів, новинок

• Взаємодія з модераторами Facebook за потреби

• Звітність за основними показниками KPI

• Регулярна комунікація з розвитку проєкту в чаті

РОЗВИТОК ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ТАРГЕТОВАНОЇ РЕКЛАМИ



TIK TOK ADS

На вашу думку TikTok тільки для підлітків, які не куплять ваші

товари, не зацікавляться вашими послугами і не оформлять

підписку на ваш сервіс? Зовсім ні!

TikTok зараз використовує дуже широка аудиторія різного віку,

тому цей інструмент б'є всі рекорди щодо припливу активних

рекламодавців, а також ефективності рекламних кампаній. Все,

що вам потрібно — контент, який зможе зацікавити вашу

цільову аудиторію.



ЯК ВИГЛЯДАЄ РЕКЛАМА В TIK TOK



• Аналіз сторінки та формування рекомендацій для проходження модерації

• Розробка стратегії просування та структури рекламного акаунта

• Налаштування TikTok Pixel та відстеження конверсій на сайті

• Підбір аудиторій (за інтересами, Look-alike)

• Налаштування ремаркетингу

• Тестування кількох креативів (відео надається з боку клієнта або створюється

на окремих умовах)

• Запуск таргетованої реклами з різними типами стратегій (визначається

залежно від кінцевих цілей)

ЩО ВХОДИТЬ:

НАЛАШТУВАННЯ TIK TOK ADS

Вартість: від 499$ /одноразово



ЩО ВХОДИТЬ:

• Відстеження та аналіз даних за допомогою TikTok Pixel, Google Analytics

• Оптимізація видатків та перерозподіл бюджету

• Досягнення актуальної ціни за конверсію та поступове зниження її вартості

• Доопрацювання рекламних кампаній

• Тестування нових креативів

• Впровадження в акаунт перевірених інструментів, новинок

• Взаємодія з модераторами TikTok за потреби

• Надання актуальної статистики

• Звітність за основними показниками KPI

• Регулярна комунікація у чаті за проєктом

РОЗВИТОК ТА ОПТИМІЗАЦІЯ TIK TOK ADS

Вартість: від 249$ /щомісяця



Отримуєте недостатню кількість транзакцій у вашому інтернет-

магазині? Вихід є — товарні оголошення у Facebook & Instagram.

Цей інструмент — хороший аналог Google Shopping. Основні

відмінності у плейсментах для відображення реклами, а також у

підборі аудиторії для відображення рекламних оголошень.

Інструмент повністю автоматизований: достатньо налаштувати

синхронізацію товарів з веб-сайтом, виконати налаштування

конверсій у Facebook Pixel, реалізувати коректні налаштування

рекламних кампаній та чекати на перші результати, які з часом можна

буде оптимізувати під ROAS. Допомагає цьому штучний інтелект від

Facebook, який по праву вважається одним з лідерів технологій на

рівні з Google.

FACEBOOK
SHOPPING

INSTAGRAM
SHOPPING

ТОВАРНА РЕКЛАМА В СОЦМЕРЕЖАХ



ЯК ВИГЛЯДАЄ ТОВАРНА РЕКЛАМА
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ЩО ВХОДИТЬ:

• Формування фіда з даними про товари та завантаження у Facebook Catalogue Manager

• Визначення цільової аудиторії

• Розробка структури рекламного акаунту

• Створення look-alike-аудиторій (на основі відвідувачів сайту, покупців або бази клієнтів)

• Налаштування динамічного ремаркетингу

• Налаштування Google Analytics, Facebook Pixel + API Conversions та основних конверсій

• Налаштування ремаркетингу та збору аудиторій

• У налаштуваннях передбачені всі нові вимоги під IOS

НАЛАШТУВАННЯ ТОВАРНОЇ РЕКЛАМИ

Вартість: від 399$ /одноразово



Вартість: від 249$ /щомісяця

ЩО ВХОДИТЬ:

• Аналіз даних за допомогою Google Analytics та Facebook Pixel

• Оптимізація видатків та перерозподіл бюджету

• Досягнення актуальної ціни за конверсію та поступове зниження її вартості

• Оптимізація під необхідні показники ROAS

• Доопрацювання рекламних кампаній

• Впровадження в акаунт перевірених інструментів, новинок

• Взаємодія з модераторами Facebook за потреби

• Надання актуальної статистики

• Звітність за основними показниками KPI

• Регулярна комунікація з розвитку проєкту в чаті

РОЗВИТОК ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ТОВАРНОЇ РЕКЛАМИ



YouTube — другий пошуковик у світі після Google за обсягом

пошукових запитів, що безсумнівно дає широкі можливості з

охоплення цільової аудиторії.

У більшості випадків, YouTube використовують як інструмент

брендингу і для підвищення впізнаваності, але через нього

також можна побудувати воронку продажів або додатково

конвертувати (дотискати) потенційну аудиторію. Для

повноцінного використання цього джерела трафіку необхідно

буде подбати про наявність хоча б одного рекламного ролика.

YOUTUBE ADS



ЯК ВИГЛЯДАЄ РЕКЛАМА В YOUTUBE



• Складання стратегії просування та розробка структури рекламного акаунта

• Підбір аудиторій

• Відеореклама на YouTube у форматі True View In-Stream

• Відеореклама на YouTube у форматі відеооголошення у фіді

• Відеореклама на YouTube у форматі Out-Stream

• Відеореклама на YouTube у форматі Bumper Ads (Pre-roll)

• Відеоремаркетинг з різними стратегіями

• Встановлення та налаштування Google Tag Manager & Google Analytics, 

YouTube Analytics, а також налаштування конверсій

Вартість: від 399 $
* Є можливість отримати бонус-промокод номіналом до 500$

ЩО ВХОДИТЬ:

НАЛАШТУВАННЯ YOUTUBE ADS



DIGITAL ANALYTICS

• Веб-аналітика — система вимірювання, збору, аналізу, подання та інтерпретації

інформації про відвідувачів веб-сайтів з метою їх покращення та оптимізації.

• По суті, більша частина успіху рекламної кампанії залежить не від первинних

налаштувань, а від коректної та своєчасної digital-аналітики одержуваних

результатів, яка допоможе визначити слабкі або потенційні місця для їхньої

подальшої оптимізації та масштабування.

• Як правило, основними інструментами для аналізу виступають Google Analytics

(Universal, 4) та Facebook Pixel (API Conversions), але також додатково можливе

відстеження та оптимізація за допомогою Bing Analytics, Twitter Pixel, LinkedIn

Insight Tag, TikTok Pixel, а також побудова кастомних звітів у Google Data Studio та

Microsoft Power BI для аналізу даних із різних джерел у зручному вигляді.



• Аудит поточних налаштувань веб-аналітики

• Встановлення кодів аналітики на веб-сайт

• Налаштування цілей/конверсій

• Налаштування електронної торгівлі

• Інтеграція Facebook Pixel з API Conversions

• Підготовка технічних завдань для кастомних рішень

• Побудова індивідуальних звітів у BI-системах

Вартість: Індивідуально

ЩО ВХОДИТЬ:

ПОСЛУГИ DIGITAL ANALYTICS



SEO ОПТИМІЗАЦІЯ САЙТУ

• Пошукова оптимізація — комплекс заходів щодо внутрішньої та зовнішньої

оптимізації для підняття позицій сайту в результатах видачі пошукових систем за

певними запитами користувачів, з метою збільшення органічного пошукового

трафіку та потенційних клієнтів та подальшої монетизації цього трафіку.

SEO Аудит

Технічна SEO оптимізація

Оптимізація SEO на етапі розробки

SEO просування

від 299 $

від 349 $

від 499 $

від 999 $ /місяць

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ



+380 96 882 97 81 (Telegram, WhatsApp, Viber)

omelyanenko.marketolog@gmail.com

Facebook

Instagram

Олександр Омельяненко
Інтернет-маркетолог

КОНТАКТИ

www.omelyanenko.pro

LinkedIn

https://t.me/iammarketolog
https://wa.me/380968829781
viber://chat/?number=+380968829781
mailto:omelyanenko.marketolog@gmail.com
https://www.facebook.com/iammarketolog/
https://www.instagram.com/omelyanenko.marketolog
http://www.omelyanenko.pro/
https://www.linkedin.com/in/iammarketolog/
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