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OFERTĂ GENERALĂ PENTRU SERVICII DE
➢ MARKETING DIGITAL IN MEDIUL ONLINE

Promovarea serviciilor, produselor, a website-ului si/sau a magazinului fizic se poate realiza in
mediul online prin Google Search, Google Maps, Facebook, etc. si se va afișa pe desktop, laptop, tableta
si telefon.
Rezultatele care se obțin prin promovarea produselor, serviciilor sau a magazinului dvs. sunt :
 inmultirea numărului de vizite pe site ;
 primirea/receptionarea de mai multe apeluri telefonice ;
 cresterea numarului de vizite in magazin.
1. Publicitate gratuita a firmei prin Google Search si Google Maps
Realizarea prezentării gratuite a firmei in cadrul Google. Firma este inclusa in căutările Google
Search si in Google Maps. Optional se poate crea si un site simplificat in care se pot prezenta produsele,
serviciile si/sau magazinul pentru care se dorește publicitate;
Prin infiintarea contului firmei in cadrul Google, sunt completate si se face publicitate gratuita la
următoarele date :
− Denumirea companiei, adresa si datele de contact ;
− Programul de lucru, locația pe Google Maps, cu indicatii de orientare ;
− Produsele si/sau serviciile oferite, cu posibilitatea de a insera poze a acestora ;
− Recenzii , postări , noutăți , etc.
− Optional se poate realiza un site de prezentate a produselor si serviciilor oferite.
2. Publicitatea plătita prin Google Ads
Promovarea prin publicitate plătita in cadrul căutărilor prin Google Search si Google Maps firma
dvs. sau anunțurile de publicitate apar pe prima pagina a rezultatelor căutărilor. Se plătesc doar
rezultatele obținute : click-urile pe site-ul dvs. sau primirea apelurilor telefonice.
3. Publicitatea prin reteaua de socializare Facebook
Publicitatea pe Facebook se poate realiza in doua moduri : gratuita sau platita. Firma impreuna
cu serviciile, produsele, website-ul si/sau a magazinului fizic sunt incluse in căutările din reteaua de
socializare Facebook. Pentru publicitatea platita anunturile vor apare pe prima pagina a cautarilor.
Pentru mai multe informaţii si detalii privind proiectele care le putem realiza pentru
dumneavoastră, vă rugăm să ne contactaţi email-ul contact@coned.ro sau sa accesaţi website-ul :
www.coned.ro .
Vă mulţumim.
CONED S.R.L.

