Produktbeskrivning

Social Media Ads
Vill du annonsera på sociala medier såsom Facebook och
Instagram? Facebook som annonseringsplattform har vuxit till
sig de senaste åren och erbjuder idag fantastiska möjligheter
att rikta in sig på specifika målgrupper till en väldigt låg
kostnad!

Det finns en mängd fördelar med att annonsera på Facebook. Det är
väldigt kostnadseffektivt, mätbart och träffsäkert där du som
annonsör kan nå ut direkt till din målgrupp. Låt oss ge er annonsering
en grundlig optimering och en rejäl skjuts framåt.

Ring oss på 08-559 23 991 eller besök oss på www.pineberry.com
Uppsättning av konto

Detta kan vi erbjuda:

Processen inleds med ett uppstartsmöte där vi går igenom
målsättningen för olika kampanjer, identifierar lönsamma målgrupper
och går igenom hur annonser bör utformas. Därefter sker
uppsättningen av kontot som tar mellan 2-4 veckor.

Facebook-annonsering
Med Facebook-annonsering får du en oerhört träffsäker och
kostnadseffektiv annonsering till nya potentiella kunder. Hitta look-alikes till dina kunder och integrera med retargeting-annonsering för
att vara ännu mer relevant.

Instagram-annonsering
Hitta nya målgrupper och ge en bild av ert företag med Instagramannonsering. Annonseringen sker via Facebooksannonseringsverktyg och det går fort att komma igång.

Dynamiska produktannonser
Med hjälp av en pixel kan du följa med dina besökare när de
Facebookar och påminna dem om de produkterna de besökt på din
webbsajt. Utmärkt för e-handlare!

Löpande optimering
I den löpande optimeringen ingår bland annat:







Prismodell

Initialt arvode för uppsättning av konto och
sedan ett löpande fast månadspris.

Alltid hos

Pineberry

Ni äger alltid ert konto när ni
samarbetar med oss.

Strukturera upp ert annonskonto
Analysera fram er rätta målmarknad
Ta fram nya målgrupper
Ta fram annonscopy
Hantera era kampanjer
Ta fram spårningskoder och retargeting

Rapportering och support
Varje månad rapporterar vi resultatet med våra kommentarer och
rekommendationer. Personlig support med er Sociala Medier-konsult
som optimerar annonseringen ingår.

Annonseringskostnaden betalas
av er direkt till Facebook.

Endast en kalendermånads
uppsägningstid.

