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De ce
Promovarea Online?
Beneficiile campaniilor de promovare online:
- Reclama ajunge la publicul care caută serviciile/ produsele tale.
- Fiecare campanie se măsoară, reclama ajunge la publicul dorit în funcție de vârstă,
interese personale, comportament online, educație, localizare etc.
- NU irosești bugetul de promovare aiurea, ba mai mult il economisești.
- Rămâi în contact direct cu publicul țintă și după terminarea campaniilor plătite.
- Iți oferă un raport exact cu rezultatele fiecărei campanii astfel fiind mult mai ușor să alegi
campania cu impact ridicat.
- Se pot modifica din mers fără costuri suplimentare

(Comparații cu alte modalități de publicitate oﬀline)

Radio

Panouri publicitare

• Minim 500 €/lună

• Minim 500 €/lună/panou

- Lipseste interactiunea vizuala
- Aria de acoperire cuprinde doar
persoanele care asculta acel canal
- Nu sunt măsurabile ( nu știi la ce profil
de persoană a ajuns reclama)
- Nu iti oferă posibilitatea de a
interactiona rapid cu publicul tinta
- pret ridicat

- Aria de acoperire cuprinde doar persoanele
care trec pe lângă acel panou
- Nu sunt măsurabile ( nu știi la ce profil de
persoană a ajuns reclama)
- Nu iti oferă posibilitatea de a interactiona
rapid cu publicul tinta
- pret ridicat
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Reclama ZIAR
• Minim 500 €/spațiu redus
- Aria de acoperire cuprinde doar
persoanele care citesc acel ziar
- posibilul client nu poate rămâne întrun contact direct cu ”tine”
- Nu iti oferă posibilitatea de a
interactiona rapid cu publicul tinta
- pret ridicat

Publicitatea pe Facebook
Reclamele pe FACEBOOK sunt în momentul de față probabil
cele mai precise din punct de vedere al targetarii deoarece:
- Reclama ajunge la publicul care e interesat de serviciile/ produsele tale.
- Audiența o selectăm în funcție de locație, vârstă, sex, educație, interese sau comportament
online întrucât Facebook știe atât de multe despre utilizatorii săi.
- Toate campaniile sunt măsurabile.
- NU irosești bugetul de promovare aiurea, ba mai mult îl economisești.
- Rămâi în contact direct cu publicul țintă și după terminarea campaniilor plătite.
- Iți oferă un raport exact cu rezultatele fiecărei campanii astfel fiind mult mai ușor să alegi
campania cu cel mai ridicat impact.
- Se pot modifica din mers fără costuri suplimentare.
- Cu un buget de doar câțiva lei/ zi ajungi la mii de utilizatori Facebook.

C

Cu Facebook Ads îți transformăm OBIECTIVELE în REZULTATE
- Crești vânzările și vizibilitatea brandului
- Crești baza de adrese e-mail
- Recrutezi mult mai ușor personal pentru posturile vacante
- Creezi o comunitate
- Readuci vizitatorii din site prin campaniile de Remarketing

Contactează-ne pentru OFERTA PERSONALIZATĂ!
În urma discuției vei beneficia de o
ANALIZĂ GRATUITĂ
cu privire la perspectivele pe care
le poți exploata în online.
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Publicitatea pe Google
(Google AdWords)
Prin anunțurile Google AdWords te promovezi doar persoanelor
care caută pe Google serviciile/ produsele pe care le vinzi.
EXEMPLU: Daca ai un restaurant în Cluj, persoanele care caută pe Google ”restaurants cluj”,
”restaurante cluj” sau orice alte cuvinte cheie de legătură, găsesc site-ul dvs. în primele rezultate
BENEFICII: Se plătește doar în momentul când cineva dă click pe anunțul sponsorizat, indiferent de
numărul de afișări.Mai simplu spus, plătești doar când utilizatorul ajunge pe site-ul tău.

Exemplul
unui anunt AdWords
cost/ click
în rețeaua de căutare

Contactează-ne pentru OFERTA PERSONALIZATĂ!
În urma discuției vei beneficia de o
ANALIZĂ GRATUITĂ
cu privire la perspectivele pe care
le poți exploata în online.
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Reclama Remarketing
(Urmărire)
Bombardezi cu reclame vizitatorii site-ului tău
- Acest tip de reclamă înregistrează fiecare telefon, computer, tabletă, de pe care se intră pe site-ul tău iar
ulterior utilizatorul va fi ”bombardat”, ”urmărit” pe aproape orice site intră, cu reclame ale companiei tale.
BENEFICII: Te adresezi doar persoanelor care sunt interesate de serviciile/produsele tale, reduci costurile
și creezi imaginea unei companii profesionale, promovându-te pe toate site-urile.

Mai jos, exemplul unei reclame de ”urmărire”, remarketing
(pentru curățătoria Ecochim) care apare pe site-ul digisport.ro

Contactează-ne pentru OFERTA PERSONALIZATĂ!
În urma discuției vei beneficia de o
ANALIZĂ GRATUITĂ
cu privire la perspectivele pe care
le poți exploata în online.
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Reclama Locală
Te promovezi doar persoanelor din jurul business-ului tău
Apare doar persoanelor conectate la ”net” în jurul companiei. De exemplu dacă ai un restaurant, reclama
apare doar persoanelor din împrejur pe o rază de 1, 2, 3… km (la alegere)
BENEFICII: te adresezi doar persoanelor din apropiere, care prezintă șanse mai mari
de intra in contact cu business-ul tău.
– reduci costurile și nu irosești bugetul promovând afacerea întregului oraș (dacă orașul este mare)
– Acest tip de reclamă este denumită ”mănușă” pentru business-urile locale.

EX EM P L U : L o c al i z ăm p e h ar t ă bu si n e ss-u l
după care selec tăm raza de ac țiun e.
Audiența din acel areal o putem filtra
în funcție de vârstă, sex, limbă, in terese perso
n al e , c om p or t am e n t e t c

Contactează-ne pentru OFERTA PERSONALIZATĂ!
În urma discuției vei beneficia de o
ANALIZĂ GRATUITĂ
cu privire la perspectivele pe care
le poți exploata în online.
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Google Verified My Business
(Compania mea pe Google)
Listarea paginii business-ului tău pe Google My Business și
obținerea iconiței ”verified”, te va propulsa în topul căutărilor
Google Search & Maps, iar vizibilitatea va crește continuu.
BENEFICII: acces facil al clienților către informațiile principale: site, poze, orar, recenzii, indicații de
orientare, adresă, telefon, e-mail , printr-o simplă căutare.
- acces la date statistice gratuite privind profilul si activitatea clientilor

Mai jos, exemplul unui restaurant listat și verificat pe Google My Business

Ești gata să treci prezența companiei tale online la alt nivel?

Contactează-ne pentru OFERTA PERSONALIZATĂ!
În urma discuției vei beneficia de o
ANALIZĂ GRATUITĂ
cu privire la perspectivele pe care
le poți exploata în online.
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Printre clienții noștri

Nu uita să soliciți oferta personalizată și vei beneficia de o
ANALIZĂ GRATUITĂ
cu privire la perspectivele pe care le poți exploata în ONLINE

Nu pierde OPORTUNITATEA de a fi prezent în ONLINE!

CONTACT
0743.450.520
oﬀice@onlinebenefits.ro
www.OnlineBenefits.ro
Dorobanților, 128, Cluj-Napoca
De la OBIECTIVE la REZULTATE

