SEO

Social

Μπες στον ψηφιακό
κόσµο...
...και εκτόξευσε
τις πωλήσεις σου!

Google

cnet.gr

Digital
Marketing

Starter
190€/µήνα
•Ιδανικό για ξεκίνηµα ώστε
να δείτε τα αποτελέσµατα
•1 post / εβδοµάδα για ενηµέρωση
του δικού σας κοινού
•1 διαγωνισµός ανά 3 µήνες
•1 χορηγούµενη καµπάνια µε 50€
πληρωµή στην Facebook Inc
• Αναρτήσεις σε Facebook & Instagram

êLikes: 45 - 230
êTAT: 60 - 180
êΕµφανίσεις: 9.120 - 19.160
êΣτοχευόµενο Κοινό:
180 - 2.500

340€/µήνα
•Ιδανικό για εταιρίες που θέλουν
άµεση αναγνώριση
•2 posts / εβδοµάδα για ενηµέρωση
του δικού σας κοινού
•1 διαγωνισµός ανά 3 µήνες
•1 χορηγούµενη καµπάνια µε 100€
πληρωµή στην Facebook Inc
•Αναρτήσεις σε Facebook & Instagram

+1

êLikes: 130 - 480
êTAT: 120 - 400
êΕµφανίσεις:
18.000 - 40.000
êΣτοχευόµενο Κοινό:
400 - 5.000

150€/µήνα

300€/µήνα

σελίδα
Google µε
(Προσέλκυση κοινού από 200 - 2.000 (Προσέλκυση κοινού από 400 - 4.000
Google Adwords επισκέψεις από δυνητικούς πελάτες)
επισκέψεις από δυνητικούς πελάτες)
η

Σε όλα τα παραπάνω:
Περιλαµβάνεται: Η δηµιουργία των Σελίδων. Η δηµιουργία των posts µε λεκτικά και η επεξεργασία φωτογραφιών καθώς και ο προγραµµατισµός τους.
Όλα τα κείµενα είναι από ειδικούς στα social media και εκπονούνται µετά σπό στρατηγική. Κάθε µήνα υπάρχει report απόδοσης της καµπάνιας.
Το πρόγραµµα βγαίνει σε συνεργασία µε τον πελάτη και πάντα πρέπει να είναι τουλάχιστον για 15 ηµέρες. Η δηµιουργία των newsletter πάντα σε συνεργασία µε τον πελάτη για το κείµενο προώθησης. Η δηµιουργία και τα γραφιστικά των διαγωνισµών. Ανάλυση και στοχοποίηση κοινού στις προωθήσεις. Τα
κόστη πληρωµής που αναγράφονται για την Facebook ή σε τρίτες επιχειρήσεις. Στο µηνιαίο ποσόν του Google Adwords περιλαµβάνεται και η δηµιουργία
της 1ης Καµπάνιας µε µία Οµάδα Διαφηµίσεων µε τη Βασική Παραµετροποίηση αρχικού κόστους 50€. Το κόστος διαχείρισης και παρακολούθησης όλων
των καµπανιών ανά µήνα ανέρχεται στο 20% της δαπάνης προς τη Google / Facebook και περιλαµβάνει καθηµερινή βελτιστοποίηση και µηνιαίο report.

Premium

660€/µήνα

• Ιδανικό για εταιρίες που
«γνωρίζουν» τι θέλουν!
• 3 posts / εβδοµάδα για ενηµέρωση
του δικού σας κοινού
•1 διαγωνισµός ανά 3 µήνες
• 2 χορηγούµενες καµπάνιες µε
200€ πληρωµή στην Facebook Inc
•Αναρτήσεις σε Facebook,
Instagram & Google MyBUsiness
•1 Αποστολή Newsletter σε
έως 2.000 emails

êLikes: 250 - 1.000
êTAT: 200 - 900
êΕµφανίσεις: 30.000 - 90.000
êΣτοχευόµενο Κοινό:
800 - 10.000

990€/µήνα
•Ιδανικό για εταιρίες που θέλουν
να είναι οι πρωτοπόροι!
•4 posts / εβδοµάδα για ενηµέρωση
του δικού σας κοινού
•1 διαγωνισµός ανά 3 µήνες
•2 χορηγούµενες καµπάνιες µε 400€
πληρωµή στην Facebook Inc
•Αναρτήσεις σε Facebook, Instagram
& Google MyBUsiness
•2 Αποστολές Newsletter
σε έως 2.000 emails
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σελίδα
Google µε
Google Adwords
η

êLikes: 500 - 1.900
êTAT: 300 - 2.300
êΕµφανίσεις:
49.800 - 205.700
êΣτοχευόµενο Κοινό:
1.600 - 20.000

600€/µήνα

1000€/µήνα

(Προσέλκυση κοινού από 900 - 8.000 (Προσέλκυση κοινού από 1.800 - 16.000
επισκέψεις από δυνητικούς πελάτες)
επισκέψεις από δυνητικούς πελάτες)

*

Στις αναγραφόµενες τιµές δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ και το αρχικό setup των Digital Accounts (σε περίπτωση που δεν υπάρχουν) καθώς και
αλλαγές στην ιστοσελίδα και εξατοµικευµένα Landing Pages. Δεν περιλαµβάνονται οι απαντήσεις και η διαχείριση σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα.
Όλες οι εκτιµήσεις είναι βάση του µέσου όρου της αγοράς. Οι αποκλείσεις οφείλονται στο διαφορετικό τρόπο προσέγγισης ειδικού κοινού.

}

Υπάρχει η δυνατότητα εξατοµικευµένου συµβούλου digital
marketing planner σε περίπτωση που δεν σας καλύπτουν τα
παραπάνω βασικά πακέτα.

fcnet.g

Η «FCNET & Συνεργάτες» είναι µία εξειδικευµένη εταιρία στο ηλεκτρονικό επιχειρείν (eBusiness) µε εξειδίκευση και πιστοποιήσεις σε όλους τους τοµείς της Διαδικτυακής Προβολής όπως...
Κατασκευή Ιστοσελίδων (Websites), Κατασκευή Ηλεκτρονικών Καταστηµάτων
(E-Shops), Κατασκευή Portal, Κατασκευή Business 2 Business (Online Παραγγελίες
Χονδρικής), Online Marketing (Υλοποίηση Social Media Σελίδων όπως Corporate
Social Media Channel, Google+, LinkedIn, Pinterest, Instagram, ForthSquare,
TripAdvisor, Twitter κ.α.), Υλοποίηση Online Διαφήµισης µέσα από Google
AdWords, SEO Optimization για καλύτερη τοποθέτηση στις µηχανές αναζήτησης,
Παραγωγή εφαρµογών για κινητά τηλέφωνα και Σχεδιασµό στρατηγικής και ανάλυσης για το συνολικό Digital Marketing.
Ιδρύθηκε το 2002 µε έδρα τη Νέα Ιωνία Αττικής, όπου διατηρεί την έδρα της µέχρι
και σήµερα ενώ διαθέτει µόνιµους συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα που αποτελούν
το εξειδικευµένο «οικοσύστηµα» παροχής αξιόπιστων υπηρεσιών.
Διαθέτει µόνιµο, πιστοποιηµένο σε κάθε κλάδο υπηρεσιών προσωπικό, µε µεγάλη εµπειρία στην υλοποίηση σύνθετων και πολύπλοκων έργων πληροφορικής που
αφορά το eBusiness, ικανό και αξιόπιστο για να φέρει εις πέρας τα έργα που αναλαµβάνει. Σε κάθε έργο ακολουθεί πάντα την ίδια επιτυχηµένη µεθοδολογία ανάλυσης του έργου πριν από κάθε έναρξη υλοποίησης.
Διαθέτει σηµαντικές στρατηγικές συνεργασίες µε όλες τις µεγάλες εταιρίες πληροφορικής, όπως η Microsoft, η IBM και η HP στον τοµέα των λογισµικών (software)
αλλά και µε µικρότερες διεθνώς αναγνωρισµένες εταιρίες, εξειδικευµένες σε παροχή
λύσεων web & mobile, όπως η Cloudflare, Accunetix, Parralels Plesk, Hub Spot,
MailChimp κ.ά.

FCNet Web Solutions: Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3006588
| Email: info@fcnet.gr | Web: www.fcnet.gr

Τοπικός Αντιπρόσωπος

