


Робота з 

ADS manager



На даному модулі ми:

Навчимось уникати 
блокувань1
Підвищимо довіру до свого 
профілю Facebook2
Створимо рекламний кабінет 
Facebook Ads3

4 Розберемо структуру 
рекламного кабінету

5 Зрозуміємо як працюють 
різні цілі рекламних кампаній

6 Прогріємо рекламний кабінет



На даному модулі ми:

Створимо Business Manager7
Розберемо структуру Бізнес 
менеджера8
Зв'яжемо акаунти9

10 Навчимось надавати доступи



ТРИ ОСНОВНІ ПРИЧИНИ

блокувань соціальних профілів, рекламних кабінетів та Бізнес менеджерів




Підозрілі дії 01
Зазвичай цей пункт означає, що ви схожі на людину, яка займається 
забороненою діяльністю, або на людину, як вже працювала з 
рекламою раніше.


Ваші дії по роботі з рекламними інструментами Facebook мають бути 
схожі на дії людини, яка щойно зареєструвалась.

Як уникнути?



Використання чужих облікових засобів.02
Для уникнення можливих блокувань ваших облікових засобів 
потрібно дотримуватись наступних рекомендацій:


 Користуватись своїми профілями лише з одних і тих самих 

пристроїв
 Не передавати свої доступи (логін і пароль) стороннім особам
 Не заходити з своїх пристроїв у чужі акаунти за допомогою (логіну  

і паролю)


Як уникнути?



Порушення правил Facebook03
Щоб уникнути можливості блокування такого типу, слід 
дотримуватись правил та рекомендацій Facebook, а саме:


 Не займатись продажем заборонених товарів та послуг
 Не використовувати чужі авторські матеріали
 Вчасно оплачувати за рекламні послуги



Як уникнути?



Як підвищити довіру до 

ваших акаунтів Facebook?



акаунт у Facebook 



акаунт у Facebook 



акаунт у Facebook 

Пропишіть своє ім'я так, як воно прописано 

у закордонному паспорті



акаунт у Facebook 



акаунт у Facebook 



акаунт у Facebook 



Рекламний кабінет Facebook 



Рекламний кабінет Facebook 

Створюємо рекламний кабінет



Рекламний кабінет Facebook 

При першому вході в рекламний кабінет у вас буде увімкнений режим підказок, і вам 
обов'язково потрібно буде пройтись по всіх підказках, що пропонує Facebook




Рекламний кабінет Facebook 

На наступному етапі вам потрібно прив'язати платіжні дані.



Вам потрібно підготувати банківську карту, яка не була 
підв’язана більш, ніж до 5 рекламних кабінетів.



Також, слід зняти обмеження на оплату в інтернеті, щоб 

Facebook зміг списувати гроші. На першому етапі це буде 
10$, в подальшому Facebook буде збільшувати для вас ліміт 
кредитного періоду, в залежності від розміру рекламних 
бюджетів, які ви будете витрачати.


Важливо!




Рекламний кабінет Facebook 



Рекламний кабінет Facebook 



Структура рекламного

кабінету

Демонстрація екрану



Цілі рекламних кампаній



ЦІЛІ РЕКЛАМНИХ КАМПАНІЙ

=

Ціль - охоплення


Аудиторія Людей охоплено



ЦІЛІ РЕКЛАМНИХ КАМПАНІЙ

Ціль - ТРАФІК


Аудиторія

Людей 

охоплено



ЦІЛІ РЕКЛАМНИХ КАМПАНІЙ

Ціль конверсії / лід-форма

/ переписка в мессенджері


Аудиторія

Людей 

охоплено



ЦІЛІ РЕКЛАМНИХ КАМПАНІЙ

Демонстрація екрану



Прогрів рекламного кабінету



Прогрів РК

Імітуємо дії нового користувача!



Прогрів РК

Демонстрація екрану



Бізнес менеджер Facebook



БІЗНЕС МЕНЕДЖЕР FB



БІЗНЕС МЕНЕДЖЕР FB

https://business.facebook.com 


https://business.facebook.com/select/

Зверніть увагу!



Зазвичай, щоб створити БМ, потрібно 
щоб у рекламному кабінеті було 
витрачено 30+ $, а також щоб у вашому 
профілі Facebook був прив'язаний і 
підтверджений номер телефону

https://business.facebook.com 

https://business.facebook.com/select/


Структура Бізнес менеджера

Демонстрація екрану



Зв'язка акаунтів



Зв'язка акаунтів

Демонстрація екрану

 Додаємо всі акаунти в Бізнес менеджер



Зв'язка акаунтів

Демонстрація екрану

2. Зв'язуємо Instagram i Facebook акаунти



Зв'язка акаунтів

Демонстрація екрану

3. Обираємо відповідний рекламний кабінет 

у мобільному додатку Instagram



На даному модулі ми:
 Навчились уникати блокувань
 Підвищили довіру до свого профілю Facebook
 Створили рекламний кабінет Facebook Ads
 Розібрали структуру рекламного кабінету
 Зрозуміли як працюють різні цілі рекламних кампаній
 Прогріли рекламний кабінет
 Створили Business Manager
 Розібрали структуру бізнес менеджер
 Зв'язали акаунти

 Навчились надавати доступи

Підсумок:



 Підвищити довіру до свого профілю Facebook (за 
інструкціями)

 Створити рекламний кабінет Facebook Ads 
 Запустити рекламу для прогріву кабінету 
 Створити  Business Manager
 Зв'язати акаунти
 Навчитись надавати доступи

Домашнє завдання


