


Запуск 
реклами



На даному модулі ми:

Розберемось зі структурою 
рекламних кампаній1
Зрозуміємо, які є варіанти 
тестування2
Розглянемо розподіл 
рекламного бюджету3

4 Робота з аудиторіями

5 Налаштуємо та запустимо 
рекламу

6 Навчимось працювати з 
ремаркетингом

7 Робота з CBO кампаніями

8 Зрозуміємо як працює 
модерація



Структура рекламних 

кампаній



Структура Рекламних кампаній

Група оголошень 1 Група оголошень 2 Група оголошень 3

1 1 12 2 23 3 34 4 4

Рекламна кампанія



Структура Рекламних кампаній

Група оголошень 1 Група оголошень 2 Група оголошень 3

1 1 12 2 23 3 34 4 4

Рекламна кампанія обираємо ціль

обираємо 

кому показувати


обираємо що

 показувати



Варіанти тестування



варіанти тестування

Рекламні креативи

 Фото/відео
 Тексти
 Заклики до дії
 Кнопки



01  Таргет

 Вік
 Стать
 Пристрої
 Розташування
 Інтереси
 Поведінка
 Кастомні 

аудиторії
 Мова
 Плейсмент



02 Неочевидні

 Бюджет
 Час запуску 

реклами
 CBO

03
Що можемо тестувати:



Розподіл рекламного бюджету 

1-го місяця співпраці


Рекламний бюджет

Тестові рекламні кампанії

щоб визначити які креативи

та ЦА дають найкращий

результат Рекламний бюджет 


на місяць

потрібно розподілити між 
усіма рекламними 
кампаніями, щоб досягти 
поставлених цілей

20-30%

70-80%



Задача першого тесту, щоб визначити яка аудиторія у 
поєднанні з якими креативами спрацює краще.



На перший тестовий запуск потрібно виділити 

близько 20-30% рекламного бюджету.



Середня тривалість тестувань від 3-х до 7 днів.




Тестуємо гіпотези

1

Етапи тестування



Оптимізація реклами і тестування інших перемінних.



Для цього ми використовуємо 70% рекламного 
бюджету що залишився, розподіливши його на весь 
термін до закінчення співпраці.






Ведення, оптимізація та масштабування

2

Етапи тестування



Важливо!

 Якщо ви працюєте одночасно з кількома продуктами, або 
продуктовими категоріями, потрібно розподіляти бюджет для 
кожної з них.

 Якщо ви плануєте запускати ремаркетингові кампанії, на них 
теж потрібно виділяти окремий бюджет, або розділити 
існуючий бюджет з урахуванням цих кампаній

Етапи тестування



Робота з аудиторіями



Робота з аудиторіями

Демонстрація екрану



Структура рекламних 

кампаній без ремаркетингу



Структура рекламних кампаній 

без ремаркетингу

Тестова аудиторія 1 Тестова аудиторія 2 Тестова аудиторія 3

1 1 12 2 23 3 34 4 4

Рекламна кампанія

Acquisition



Структура рекламних кампаній 

з ремаркетингом

Тестова аудиторія 1 Тестова аудиторія 2 Тестова аудиторія 3

1 1 12 2 23 3 34 4 4

Рекламна кампанія

Acquisition

відвідувачі 

сайту

відвідувачі сайту відвідувачі

сайту

Відвідувачі сайту Поклали в корзину

1 12 23 3

Рекламна кампанія

Ремаркетингова

поклали 

в корзину



Структура рекламних кампаній 

з ремаркетингом

Демонстрація екрану



Модерація рекламних 

оголошень



Модерація рекламних оголошень

Робот 

Facebook

 Сканує зображення/віде
 Сканує текст рекламного 

оголошення

Рекламне 

оголошення

1-ий етап модерації



Модерація рекламних оголошень

 Сканує URL сайт
 Сканує фото на сайт
 Сканує текс
 Перевіряє вихідні лінки

2-ий етап модерації

Робот 

Facebook



Модерація рекламних оголошень

3-ій етап модерації (після оскарження заблокованих оголошень)

 Перевіряє зображення/
віде

 Сканує текст рекламного 
оголошення

Модератор

Facebook

Рекламне 

оголошення



На даному модулі ми:
 Розібрались зі структурою рекламних кампаній
 Зрозуміли які є варіанти тестування
 Розподілили рекламний бюдже
 Налаштували рекламу
 Навчились запускати кампанії на CBO
 Навчились працювати з ремаркетингом
 Зрозуміли як працює модерація


Підсумок:



 Створити аудиторі
 Запустити тестову рекламну кампанію

Домашнє завдання


