ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Δημιουργία και
Υποστήριξη
Διαφημιστικής
Καμπάνιας στο Google
Adwords.
Τόσο η Διαφήμιση A LA
Carte όσο και Η
Κλασσική Διαφημιστική
Καμπάνια
Περιλαμβάνουν:

Χρεώσεις για Δημιουργία και υποστήριξη διαφημιστικής Καμπάνιας
Google AdWords από το TopSelida.gr
I. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ AdWords A LA CARTE - Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΛΥΣΗ
Α) Δημιουργία Βασικής Καμπάνιας 50 Ευρώ 2 banners εικόνων με 8 παραλαγές το καθένα,
σύνολο 16 Banners χωρίς περιορισμό σε αριθμό λέξεων κλειδιών με ολες τις μεθόδους google
adwords Β)Δημιουργία Προχωρημένης Καμπάνιας 100 Eυρώ (Εως 12 διαφημιστικά μηνύματα
κειμένου και κατασκευή 4 banners εικόνων με 8 παραλαγές το καθένα, σύνολο 32 Banners) Γ)
Παρακολούθηση, Βελτίωση & Επέκταση Χρέωση 30 Λεπτά για κάθε Ευρώ που δίνετε στη
Google.
Εμείς αναλαμβάνουμε να παρακολουθούμε και να εξελίσουμε την καμπάνια σας συνεχώς
(προσθέτωντας νέες λέξεις κλειδιά και βελτιώνοντας τις διαφημίσεις σας και στοχεύοντας νέες
αγορές) ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό απότέλεσμα.
Με τον τρόπο αυτό διαθέτετε ένα μικρό ποσό για το σχεδιαμό της Καμπάνιας σας και στη

Την διαφήμιση στο ΔΙΚΤΥΟ συνέχεια τα κόστη παρακολούθησης, βελτίωσης και επέκτασης από εμάς είναι ένα ποσοστό
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ της Google της συνολικής σας διαφημιστικής δαπάνης. Αν δηλαδή θέλετε να διαφημίζεστε με 50 Ευρώ το
(Google Search). Με απλά
μήνα στη Google η αμοιβή μας θα είναι 15 Ε. Η χαμηλότερη τιμή της αγοράς! Επιπλέον δεν
λόγια θα εμφανίζεστε
χρειάζετε να συνδέσετε κάποια Πιστωτική/Χρεωστική κάρτα σας με τη Google, όλες τις
αμέσως στην ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
πληρωμές τις αναλαμβάνουμε εμείς. Θα λαμβάνετε από εμάς πλήρεις ενημερώσεις και
αναλύσεις για την πορεία και τα αποτελέσματα της διαφήμισής σας κάθε μήνα.
της Google και για όσο
Διαρκεί η διαφήμισή σας.

II. ΚΛΑΣΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ
Την Διαφήμιση στο ΔΙΚΤΥΟ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ της Google. Οι
διαφημίσεις σας που θα
Περιλαμβάνουν Κείμενο &
Εικόνες (Banner) θα
εμφανίζονται σε περίοπτη
θέση σε Ιστοσελίδες,
Portals, Forum & Blog Που
επιθυμείτε.

Α) Δημιουργία Βασικής Καμπάνιας 150 Ευρώ 2 banners εικόνων με 8 παραλαγές το καθένα,
σύνολο 16 Banners χωρίς περιορισμό σε αριθμό λέξεων κλειδιών με ολες τις μεθόδους google
adwords. Παρακολούθηση, Βελτίωση & Επέκταση Βασικής καμπάνιας 50 Ε το μήνα
Β)Δημιουργία Προχωρημένης Καμπάνιας 300 Eυρώ (Εως 12 διαφημιστικά μηνύματα κειμένου
και κατασκευή 4 banners εικόνων με 8 παραλαγές το καθένα, σύνολο 32 Banners).
Παρακολούθηση, Βελτίωση & Επέκταση Προχωρημένης καμπάνιας 100 Ε το μήνα . Αν
επιλέξετε τη Δημιουργία Προχωρημένης Καμπάνιας σας κάνουμε δώρο 75 Ευρώ διαφήμισης
στη Google μετά τα πρώτα 30 Ε που θα ξοδέψετε.
Σε μια Κλασσική Καμπάνια ο πελάτης συνδέει την δική του Πιστωτική/Χρεωστική κάρτα στη
Google με την οποία πραγματοποιεί πληρωμές για την Διαφήμισή του. Εμείς αναλαμβάνουμε
να παρακολουθούμε και να εξελίσουμε την καμπάνια σας συνεχώς (προσθέτωντας νέες λέξεις
κλειδιά και βελτιώνοντας τις διαφημίσεις σας) ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό
απότέλεσμα. Ο πελάτης έχει πλήρη πρόσβαση στην καμπάνια του την οποία μπορεί στην
συνέχεια να παρακολουθεί, να εξελίξει και να βελτιώσει μόνος του, αν δεν θέλει να πληρώνει
τα κόστη παρακολούθησης στο Top-Selida.gr
Οι Δαπάνες Παρακολούθησης, Βελτίωσης & Επέκτασης δεν είναι υποχρεωτικές. Οι
καμπάνιες σχεδιάζονται με σκοπό να μπορούν να λειτουργούν χωρίς παρέμβαση στο
διηνεκές.
Αν το επιθυμείτε με χρέωση 200 € σας παρέχουμε εκπαίδευση για το πώς να
παρακολουθείτε την καμπάνια σας και να την επεκτείνετε.

Διαφήμιση στο facebook

50 €

50 €

50 €

Δημιουργία profil/fanpage
facebook

75 €

75 €

75 €

Δημιουργία page twitter

75 €

75 €

75 €

Κατασκευή σελίδας στο
Youtube

75 €

75 €

75 €

