ПРАЙС ЛИСТ

Omelyanenko.pro – ПРОВІДНИЙ ПАРТНЕР В GOOGLE PARTNERS
Переваги роботи з Провідним партнером Google Partners:

Бонус на рекламу у розмірі 500$ для нових клієнтів
Розширена підтримка від Google
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 першим отримувати новини про оновлення системи
Консультація з персональним менеджером

Участь у тестуванні нових інструментів
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Google Shopping

Налаштування Google Shopping включає в себе:

Розвиток та оптимізація Google Shopping включає в себе:

Складання стратегії просування

Відстеження даних у Google Analytics

Формування фіда з даними про товари

Коригування ставок та перерозподіл бюджету

Актуалізація фіду в Google Merchant Center
Динамічний ремаркетинг
Налаштування Smart-shopping за допомогою AI
Налаштування Merchant-ремаркетинг
Налаштування Google Tag Manager & Google

Analytics та конверсій

Досягнення актуальної ціни за конверсію та

поступове зниження її вартості
Доопрацювання/переробка рекламних кампаній
Використання Smart-стратегій
Звітність за основними показниками KPI
Регулярна комунікація з розвитку проєкту в чаті

Вартість налаштування: БЕЗКОШТОВНО*

Вартість розвитку та оптимізації :

*Унікальна можливість отримати професійне налаштування без
додаткових витрат. Щоб дізнатися подробиці, залиште ваші
контактні дані або зв'яжіться з нами самостійно.

від 299$ /щомісячно
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Google Ads

Налаштування Google Ads включає в себе:

Розвиток та оптимізація Google Ads включає в себе:

Складання стратегії просування

Відстеження даних у Google Analytics

Розробка структури рекламного акаунту

Поповнення списку мінус слів

Збір семантичного ядра та мінус-слів

Коригування ставок

Розробка пошукових оголошень та розширень

Перерозподіл бюджету

Медійна реклама (КМС) у Google Ads з різними

Застосування автоматизованих та інтелектуальних
стратегій

стратегіями

Налаштування ремаркетингу (RLSA, Динамічний,
Звичайний)
Тестування SMART стратегій із використанням AI

Досягнення актуальної ціни за конверсію та
поступове зниження її вартості
Доопрацювання/переробка рекламних кампаній

Налаштування Google Tag Manager & Google Analytics

Тестування нових рекламних
стратегій/інструментів

та конверсій

Звітність за основними показниками KPI

Регулярна комунікація з розвитку проєкту в чаті

Вартість налаштування: БЕЗКОШТОВНО*

Вартість розвитку та оптимізації :

*Унікальна можливість отримати професійне налаштування без
додаткових витрат. Щоб дізнатися подробиці, залиште ваші
контактні дані або зв'яжіться з нами самостійно.

від 349$ /щомісячно
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Таргетована реклама в соціальних мережах
(Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)

Налаштування таргетованої реклами в
соціальних мережах включає в себе:

Розвиток та оптимізація таргетованої реклами в
соціальних мережах включає в себе:

Складання загальної стратегії просування та підбір

Відстеження даних за допомогою Google Analytics, FP

аудиторії

Перерозподіл бюджету

Розробка структури рекламного акаунту

Досягнення актуальної ціни за конверсію та поступове

Запуск таргетованої реклами з використанням різних типів

зниження її вартості

цілей

Доопрацювання рекламних кампаній та тестування нових

Розробка креативів (картинки, відео та текст)

креативів

Налаштування Google Analytics, Facebook Pixel та

Впровадження в акаунтперевірених інструментів, новинок

основних конверсій

Взаємодія з модераторами Facebook за необхідності

Настроювання ремаркетингу та збору аудиторій

Звітність за основними показниками KPI

Передбачено у налаштуваннях всіх нових вимог під iOS 14

Регулярна комунікація з розвитку проєкту в чаті

Вартість налаштування:

від 499$ /одноразово

Вартість розвитку та оптимізації :

від 349$ /щомісячно

4

Таргетована реклама в TikTok

Налаштування таргетованої реклами в
TikTok включає:

Розвиток та оптимізація таргетованої реклами в
TikTok включає:

Аналіз посадкової сторінки та формування рекомендацій
для проходження модерації

Відстеження та аналіз даних за допомогою TikTok Pixel,
Google Analytics

Розробка стратегії просування та структури
рекламного акаунту

Оптимізація видатків та перерозподіл бюджету

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 записується на окремих умовах)

Запуск таргетованої реклами з різними типами
стратегій (визначається залежно від кінцевих цілей)

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 необхідності
Надання актуальної статистики

Звітність за основними показниками KPI
Регулярна комунікація з розвитку проєкту в чаті

Вартість налаштування:

Вартість розвитку та оптимізації :

від 499$ /одноразово

від 349$ /щомісячно
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Товарна реклама в соціальних мережах
(Facebook, Instagram)

Налаштування товарної реклами в
соціальних мережах включає в себе:

Розвиток та оптимізація товарної реклами в
соціальних мережах включає в себе:

Формування фіда з даними про товари та завантаження
у Business Manager Facebook
Визначення цільової аудиторії
Розробка структури рекламного акаунту

Створення look-alike-аудиторій (на основі відвідувачів

Аналіз даних за допомогою Google Analytics та
Facebook Pixel
Оптимізація видатків та перерозподіл бюджету
Досягнення актуальної ціни за конверсію та поступове
зниження її вартості
Доопрацювання рекламних кампаній

сайту, покупців або бази клієнтів)

Впровадження в акаунт перевірених інструментів,
новинок

Налаштування динамічного ремаркетингу

Взаємодія з модераторами Facebook за необхідності

Налаштування Google Analytics, Facebook Pixel та

Надання актуальної статистики

основних конверсій

Звітність за основними показниками KPI

Налаштування ремаркетингу та збору аудиторій

Регулярна комунікація з розвитку проєкту в чаті

Передбачено у налаштуваннях всіх нових вимог під iOS 14

Вартість налаштування:

Вартість розвитку та оптимізації:

від 399$ /одноразово

від 299$ /щомісячно
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YouTube

Налаштування YouTube включає в себе:
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
Складання стратегії просування
Розробка структури рекламного рекламного акаунту

Підбір аудиторій

Вартість налаштування: БЕЗКОШТОВНО*
*Унікальна можливість отримати професійне налаштування без
додаткових витрат. Щоб дізнатися подробиці, залиште ваші
контактні дані або зв'яжіться з нами самостійно.
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SEO

SEO Аудит

від 299 $

Технічна SEO оптимізація

від 349 $

Оптимізація SEO на етапі розробки

від 499 $

SEO просування

від 999 $/місяц
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Контакти
+380 (96) 882 97 81 (Telegram, WhatsApp, Viber)

Олександр Омельяненко

www.omelyanenko.pro

Інтернет-маркетолог

omelyanenko.marketolog@gmail.com

Наша команда буде рада співпраці та обговоренню гнучких умов роботи

CERTIFIED

CERTIFIED

CERTIFIED

