MARKETING

ONLINE

INTRODUCERE

CE INSEAMNA MARKETING ONLINE?

Pentru noi, Marketing Online inseamna mai mult decat simpla programare a campaniilor PPC. Inseamna generarea de continut de calitate, pe care oamenii sa il distribuie si sa il caute regulat. Inseamna
oferirea de plus-valoare tuturor persoanelor care interactioneaza cu paginile noastre.
De aceea, serviciile noastre de marketing online includ:

Facebook Page Management

Generare de continut si realizare campanii - cu Landing Page-uri proprii.

GoogleAds

Design si monitorizare campanii.

Blog Management

Generare de continut cu integrare CTA cu frecventa controlata.

Press Campaigns

Elaborare si distribuire de comunicate de presa si advertoriale.

Email

Creare si implementare campanii de emailing; realizare si intretinere liste email.

FACEBOOK PAGE MANAGEMENT

GESTIONAREA FACEBOOK

Intotdeauna, preluarea unei noi pagini de facebook inseamna pentru noi o etapa de analiza intensa.
Incepem prin a analiza paginile concurente, nationale si internationale, uitandu-ne la:
a. Audienta mediana
b. Tipologia postarilor si frecventa lor
c. Postarile cu cea mai mare rata de engagement
d. Postarile cu cea mai mica rata de engagement
e. Orele si zilele postarilor
Apoi, elaboram un plan concret care include tipurile de postari recomandate, sugestii grafice pentru
acestea, orele si zilele recomandate.
Abia dupa ce am realizat acest plan putem incepe campaniile. Fiecare campanie realizata de noi are un
design propriu, inclusiv Landing Page-uri specifice, in functie de obiectiv.
Urmeaza si distribuirea postarilor in grupuri de interes. Pentru oricat ar fi de buna o campanie platita,
una organica este intotdeauna mai buna!

4C Company - Campania de iarna
Piata inchirierilor auto sufera de o sezonalitate proprie
in perioada rece. De aceea, am creat pentru 4C Company “Campania de iarna”.
Am realizat pentru aceasta campanie 9 Landing
Page-uri, cate unul pentru fiecare masina, in care am
inclus cate o poveste care sa sublinieze beneficiile
inchirierii masinii in cauza.

Bicberg Trading - Serial

Pentru fidelizarea vizitatorilor paginilor gestionate de
catre noi dar si pentru cresterea organica a audientei,
rulam periodic campanii serial. Campaniile serial au o
grafica omogena, au de regula un indicator numeric al
postarii si contin sfaturi sau informatii relevante pentru
audienta si pentru brand si sunt de regula insotite de
CTA-uri specifice.
Pentru Bicberg Trading, am creat seria de sfaturi pentru
tinere mamici, care a numarat 10 cartoline cu frecventa
saptamanala.

GOOGLE ADS

Campaniile google difera in functie de specificul companiei,
modalitatea de conversie online dar si bugetul si obiectivele
urmarite. Fie ca avem o campanie generala cu aterizare pe
site, sau avem campanii specifice cu pagini proprii de
aterizare, fiecare cont GoogleAds este monitorizat atent si
actualizat continuu pentru a imbunatati constant rezultatele
si a scadea costurile.
Astfel, avem in portofoliu gestiune de campanii de la conversie simpla tip E-Commerce, pana la campanii cu conversie in pasi multipli. Un astfel de exemplu ar fi campania
Mill Training & Coaching, care ofera vizitatorilor paginii un
ebook in schimbul adresei de email.

BLOG MANAGEMENT

GESTIONAREA BLOGURILOR

Blogul poate fi un puternic instrument de promovare daca este folosit corect. Filosofia noastra presupune
generarea de continut original cu frecventa optima pentru fidelizarea vizitatorilor.
Astfel, pentru fiecare blog gestionat, unde este posibil si relevant reluam analiza Facebook si stabilim
tipurile de articole ce vor fi publicate. Avem si aici situatii de articole serial sau articole apel-reapel (de
exemplu: Articolul 1: Prezentarea unei afectiuni; Articolul 2: Prezentarea remediilor naturiste pentru afectiunea in cauza;).
Si rezultatele nu intarzie sa apara! Multe dintre articolele publicate de noi pe WRCRallyPress ajung in
primele rezultate google, deasupra unor publicatii consacrate.

EMAILING

EMAILING

Campaniile de email sunt o alternativa
ieftina si eficienta pentru fidelizarea
clientilor, demersuri de remarketing
sau stimularea vanzarilor periodice.
De aceea, este foarte important, ca
realizarea si intretinerea listei de
emailuri sa fie facuta corect de la
inceput.
Si aici, campaniile pot fi generale sau
pot avea Landing Page-uri proprii,
pentru focalizarea atentiei utilizatorilor
pe obiectivul dorit.

TI-AM ATRAS

ATENTIA?

SUNA-NE SI HAI
SA NE INTALNIM
PENTRU A VEDEA
CE PUTEM FACE
PENTRU TINE!

visit our website at: www.full-design.ro

