SERVICE EU
Вашият партньор в света на дигиталния маркетинг!

За Нас
“SERVICE-EU” е част от“MAX COMMUNICATION” Ltd.

За последните три години имаме завършени
повече от 50 успешни кампании в сферата на
дигиталния маркетниг.

Защо дигитален маркетинг?
 В съвременното глобално общество светът извън
мрежата се припокрива с онлайн действителността.
 Повече от 80% от всички потребители търсят в мрежата
това, което им трябва.
 Повече от 40% всички потребители в мрежата
предпочитат и пазаруват онлайн.
 Мрежата е отворен пазар за всеки бизнес.
 Компания, която успешно продава в мрежата е тази,
която успява да привлече и задържи вниманието на
своите клиенти.

Какво можем да направим да Вас:
-Извършваме онлайн маркетингови проучвания и разработваме
маркетингови стратегии за нашите клиенти и партньори.
-Предлагаме дигитална реклама в най-голямата търсачка в интернет- Google.
Как работи рекламата в Google?
Използването на Google Adwords Search and Display дава възможност Вашата
реклама да излиза на първо място на първа страница, когато потребител
търси в Google информация, свързана с предлаганите от Вас стоки и услуги, по
ключови думи. По този начин Вие достигате до Вашата целева аудитория,
Вашият сайт или електронен магазин излиза на първо място, като става видим
за потенциалните Ви клиенти и многократно се увеличава възможността от
реализиране на сделка и акумулиране на приходи.

Какво можем да направим за Вас:
-Предлагаме дигитална реклама в най-разпространената социална мрежа в
България- Facebook.

Как работи рекламата във Facebook?
Социалната мрежа Facebook има огромна база дани за своите потребители,
техните демографски характеристики, предпочитания, вкусове, действия.
Използвайки този канал, Вие можете да промотирате Вашата професионална
страница във Фейсбук, да увеличавате нейната популярност, можете да
насочвате трафик към Вашия сайт, електронен магазин, като промотирате
свой продукт или услуга. По този начин компанията Ви става разпознаваема,
Вашите стоки и услуги достигат до определена целева аудитория и се
увеличава възможността от реализиране на сделка и акумулиране на
приходи.

Какво можем да направим за Вас:
- Реклама чрез Имейл маркетингова кампания
Как работи тази реклама?
Изпращат се имейли до предварително определена целева адитория.
Имейлите представляват комбинация от работещ рекламен текст и
концептуално обвързано изображение, които могат да целят
разпространяване на новина, представяне на дадена компания, насочване на
трафик към сайт/интернет магазин, директни продажби по телефон.
-Предлагаме реклама в алтернативни канали.

5 стъпки за реализирането на успешна
дигитална кампания :
1. Стъпка - Провеждане на работна среща с цел опознаване на клиента:
неговия бизнес, неговите цели и нужди.
2. Стъпка - Анализ от експертите на Service-EU на събраната информация и
изготвяне на индивидуално предложение/оферта към клиента.

3. Стъпка - Уточняване на детайли по отношение на кампанията (начин на
комуникация, обратна връзка, отговорно лице).
4. Провеждане на кампанията.
5. Анализ на резултатите от кампанията от експертите на Service-EU.

SERVICE-EU
office@service-eu.com
info@service-eu.com
+359 877 14 68 90
+359 988 97 33 20
http://www.service-eu.com

