Zwiększaj sprzedaż dzięki

SKUTECZNYM
KAMPANIOM
REKLAMOWYM
Kim jesteśmy?
Traffic Trends to jedyna w Polsce agencja marketingu internetowego koncentrująca się w pełni
na generowaniu sprzedaży internetowej dla swoich Klientów. Dlatego też kluczowym elementem naszej oferty są skuteczne kampanie reklamowe oparte przede wszystkim na systemie reklamowym Google Ads oraz Facebook Ads. Dzięki tym instrumentom generujemy dla naszych
Klientów dziesiątki milionów przychodu w każdym miesiącu pracując równocześnie nad realizacją potrzeb ich Klientów jak i nad pobudzaniem potrzeb wykorzystując do tego sprawdzone
metody. Jakość naszych prac oraz nasze bogate doświadczenie potwierdzają liczne certyfikaty,
a także status Partnera Premium Google.

Co robimy?
W stu procentach odpowiadamy za proces tworzenia i optymalizacji
kampanii reklamowej. Niezależnie od wybranego formatu reklam i celu,
jaki nasi Klienci chcą osiągnąć, zapewniamy wsparcie na każdym kroku.
Bazując na osiąganych wynikach jakościowych i sprzedażowych optymalizujemy na bieżąco prowadzone działania, by regularnie zwiększać
zwrot z ponoszonych wydatków reklamowych.

Jak działamy?
Dla każdego naszego Klienta budujemy indywidualną strategię reklamową, która bazuje na najlepszych na rynku praktykach i wieloletnim doświadczeniu. W ramach współpracy zapewniamy Twojej firmie profesjonalne wsparcie w zakresie:
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STRATEGII
Określającej cel, priorytety sprzedażowe
oraz grupę docelową.

KREACJI
Zapewniającej estetyczne i angażujące
treści graficzne lub tekstowe.
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KONSTRUKCJI
Wpływającej na dobór najskuteczniejszych
formatów reklamowych.

OPTYMALIZACJI
Bazującej na maksymalizacji wyników
sprzedażowych.

mail: bok@traffictrends.pl

tel. 616 690 427

Cennik obsługi kampanii
W SOCIAL MEDIA
ZAKRES DZIAŁAŃ

CENA

REKLAMA ZEWNĘTRZNA (DARK POST, KARUZELA, REMARKETING, REKLAMA WIDEO)
Do 2 reklam

300 zł

Od 3 do 5 reklam

500 zł

Od 6 do 10 reklam

800 zł

Od 11 do 20 reklam

1000 zł

Powyżej 20 reklam

1500 zł
FACEBOOK LeadAds

1 reklama

200 zł

Każda kolejna reklama

100 zł
KAMPANIA DPA

1 reklama

200 zł

Każda kolejna reklama

100 zł
REKLAMA POSTÓW

Do 20 postów miesięcznie

300 zł

Od 21 do 40 postów miesięcznie

450 zł

Powyżej 40 postów miesięcznie

550 zł
REKLAMA FANPAGE’A (ZBIERANIE POLUBIEŃ)

1 reklama

200 zł

Każda kolejna reklama

100 zł
INSTAGRAM Ads

Do 2 reklam

300 zł

Od 3 do 5 reklam

500 zł

Od 6 do 10 reklam

800 zł

Od 11 do 20 reklam

1000 zł

Powyżej 20 reklam

1500 zł
LINKEDIN Ads

Do 2 reklam

300 zł

Od 3 do 5 reklam

500 zł

Od 6 do 10 reklam

800 zł

Od 11 do 20 reklam

1000 zł

Powyżej 20 reklam

1500 zł
Materiały graficzne niezbędne do zrealizowania kampanii nie są ujęte w cenie.
Istnieje możliwość dostarczenia ich we własnym zakresie lub zamówienia za dodatkową opłatą.

5%

ZA SKORZYSTANIE Z DWÓCH

rodzajów kampanii
RABATU równocześnie

10%

ZA SKORZYSTANIE Z TRZECH

rodzajów kampanii
RABATU równocześnie
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15%

ZA SKORZYSTANIE Z CZTERECH

lub więcej rodzajów
RABATU kampanii równocześnie
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