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«Плейсменти» - місця розміщення реклами

- Facebook – це велика платформа, яка об'єднує в собі 
соціальні мережі Facebook & Instagram, месенджери,
мобільні додатки, сайти партнери.

- Всього існує – 25 місць розміщення реклами
- Кожен «плейсмент» працює по різному, в плані 

ефективності. 
- Показ реклами в різних плейсментах коштує по 

різному.
- Найчастіше і найефективніше використовувати 

рекламу в стрічці Facebook/Instagram і Stories



Таргетована реклама, це реклама, для показу якої використовують метод 
налаштування за інтересами, віком, статтю, або іншими характеристиками людей, 
яких може зацікавити ваш товар, або послуга.

Що означає – «таргетована» реклама



До прикладу, в контекстній рекламі (пошукова реклама в google), людина 
зацікавлена у вашому продукті, шукає його вводячи пошукові запити в (ключеві слова).

Порівняння з пошуковою рекламою Google



1) З таргетованої реклами можна отримати клієнтів, коли про ваш продукт ще ніхто не знає
2) З таргетованої реклами можна отримати більше замовлень ніж з контекстної, бо ви 
не обмежені кількістю пошукових запитів.
3)   Рекламу працює з пост-оплатою

Особливості таргетованої реклами:

1) З таргетованої реклами заявки залишають не настільки «гарячі» клієнти як з контекстної
2) Конверсія з таргетованої реклами переважно нижча
3) Для запуску таргетованої реклами часто потрібно залучати кількох спеціалістів

Переваги

Недоліки



Професійні терміни



- CPM – ціна за 1000 охвачених рекламою людей
- CPC – ціна за клік в рекламі
- CPA – ціна за цільову дію (конверсію/заявку)
- ROI – це показник повернення інвестицій (прибуток відносно конкретної інвестиції)
- ROMI – це показник окупності інвестицій в маркетинг (це співвідношення прибутку і затрат на маркетинг)

- ROAS – показник ефективності затрат на рекламу (використовується для оцінки ефективності конкретних рекламних 
компанії)



- Плейсмент – це місце розміщення реклами
- Гарячі заявки – це заявки від клієнтів, які найбільш готові до оплати замовлення
- KPI – Ключеві показники. Для кожного клієнта вони свої, на приклад для одного клієнта це може бути 500 заявок на 

місяць, але  не дорожче 5$ за заявку. Для іншого клієнта може бути – максимальна кількість заявок, при ціні заявки 
до 2$.

- Білінг – це система обліку грошей на рекламу ( у ній ми привязуємо платіжні карти і списуємо гроші за рекламу)
- Аудиторія – це група людей, обєднані певними географічними, або іншими даними, на яку ми налаштовуємо 

рекламу.



Бізнес менеджер

Рекламний кабінет

Рекламні компанії

сторінки аудиторії

Групи оголошень

Рекламні оголошення

Структура реклами у Facebook



1) Щоб надавати права доступу до рекламних акаунтів, сторінок, ….
2) Контролювати оплати і платіжні дані
3) Дізнаватись деталі, сповіщення, попередження

Бізнес менеджер



1) Щоб сторювати і контролювати рекламу

Рекламний кабінет



1) Щоб обрати ціль рекламної компанії
2) Щоб виставити рекламний бюджет 

Рекламні кампанії



1) Налаштувуємо кому показувати
2) Налаштовуємо де показувати
3) Виставляємо бюджет 

Групи оголошень



1) Налаштовуємо вигляд оголошення
2) Додаємо фото/відео
3) Прописуємо рекламні тексти
4) Вставляємо посилання на сайт

Оголошення



Текст рекламного оголошення

Фото, відео, або галерея

Заголовок

Опис

Кнопка

З чого складається рекламне оголошення



Популярні запитання



Що таке піксель?

- Піксель – це невеликий кусок коду, який потрібно поставити на сайт клієнта, щоб ми могли 
налаштовувати рекламу з ціллю «конверсії» і відслідковувати ефективність реклами.

- Завдяки цьому коду з сайту на фейсбук передаються данні (на приклад що клієнт зробив 
покупку)

Щоб поставити піксель на сайт потрібно залучати програміста. Наш таргетолог копіює код пікселя з рекламного кабінету і 
відправляє клієнту, щоб його програміст поставив на сайт.

Код пікселя



Як перевірити чи стоїть піксель?

- Для цього потрібно встановити розширення для браузера – Google Chrome  (facebook Pixel Helper)
- Після цього, кожен сайт який буде відриватись у вашому браузері, буде показувати чи стоїть на 

ньому піксель

- Показує наявність пікселя

Показує назву і номер пікселя



Що таке «Собитія»?

- Собиті - це теж невеликі кусочки коду (як піксель), які потрібно поставити на сайт, щоб ми могли відслідковувати корисні для 
нас дії покупця на сайті (на приклад – оформлене замовлення, покладений товар в корзину, нажаття на номер телефону, або 
будь-яке інше). По суті – це лічильник який рахує для нас людей, які виконують певну дію і передає дані в фейсбук.

- Завдяки собитіям ми можемо: 1 – налаштовувати рекламу з ціллю цього »собитія», 2 – можемо збирати аудиторії, на приклад 
людей, які клали в корзину товар, 3 – можемо бачити чітку аналітику (скільки людей і яку саме дію робили на сайті)

«собитіє» добавлення в корзину

Додаткові параметри. «Собитія» – може передавати не лише кількість 
цільових дій, але й додаткові параметри. На приклад нам прийшло 
замовлення з інтернет магазину, якщо буде налаштоване тільки собиті, ми 
просто побачимо що якесь замовлення прийшло. Але, якщо
Ми налаштуємо додаткові параметри, ми зможемо побачити – що це саме 
був за товар, на яку суму ми отримали продаж, якого кольору товар, з якої 
категорії і у якій валюті. Ці додаткові параметри ми самі задаємо (які нам 
потрібні), далі ми пишемо технічне завдання для клієнта, щоб його 
програміст міг налаштувати всі необхідні для нас «Собитія».

- Додаткові параметри обовязково потрібні для динамічної реклами! Без додаткових параметрів реклама не запуститься!

«Собитіє»



Що таке фід?

- Фід – це файл, у якому прайс товарів (назва, ціна, опис, посилання на фотографію,

інша інформація)

- Фід потрібен для того, щоб завантажити каталог товарів з сайту на фейсбук

(для динамічної реклами)

- Фід буває двох типів, 1 – в форматі XLS/CSV (тобто це простий екселевський файл), який потрібно вручну вивантажити 

з сату і завантажувати на фейсбук. 2 тип фіда – це фід доступний за посиланням. Тобто нам потрібне лише посилання, 

яке ми один раз вставляємо в рекламний кабінет і товари будуть автоматично обновлятись (цей варіант ми зазвичай 

використовуємо).

- Щоб створити фід – потрібно залучати програміста. Для цього ми пишемо технічне завдання і відправляємо його 

клієнту.

Ось так виглядає Фід-файл Ось так виглядає каталог товарів завантажений на фейсбук



Ремаркетинг – Ретаргетинг

- Ремаркетинг і ретаргетинг – це одне і те ж. Це налаштування реклами на користувачів, які вже 
робили перший контакт з нашим сайтом, або рекламою. На приклажд ми можемо налаштувати 
рекламу на людей, які зайшли на сайт, але не оформи замовлення і показати їм рекламу 
повторно.

- Ремаркетинг буває двох видів: 1) Статичний (коли ми просто створюємо нові картинки/відео 
для реклами і показуємо всім, хто був на сайті) і 2) Динамічний – це коли ми один раз 
налаштовуємо рекламу, а картинки самі, динамічно показуються в рекламі. На приклад ви 
дивились конкретну модель кросівок на сайті і потім ця модель показується вам в рекламі на 
різних сайтах, в фейсбуці, інстаграмі і мобільних додатках.



Від чого залежить ціна реклами?

- Реклама в Фейсбук оплачується за 1000 показів, тобто ми робимо реклму (картинка/відео + текст) і налаштовуємо на 

певну групу людей. Після того як реклама запустилась, ми зможемо побачити яка вартість реклами за 1000 показів.  В 

середньому 1000 показів реклами коштує 2-5$.

- Від чого залежить вартість реклами? 1) Від якості реклами. Якщо наша реклама привертає увагу користувачів 

фейсбук, на неї натискають, коментують, лайкають і репостять, то це знижує вартість реклами. 2) Стоп слова, реклама 

заборонених товарів, або використання заборонених фотографій. Всі негативні фактори підвищують вартість реклами. 

3) Аудитьрія. В залежності на кого ми налаштовуємо рекламу, її вартість буде різною. На приклад аудиторія 

підприємців в декілька разів дорожча за школярів. 4) Конкуренція в аукціоні. Цей пинкт тісно пов’язаний з 

попереднім. Чим більше рекламодавців показують рекламу не певний сегмент людей, тим дорожча реклама (тому, 

що кількість місць для показу реклами обмежена). 4) Сезонність. Ще один фактор, який може негативно вплинути на 

те як користувачі реагують на рекламу і як наслідок на вартість реклами.

- Клієнти часто хочуть дізнатись ціну за заявку, тобто скільки ми отримуємо заявок на приклад із 100$. Звичайно, ми 

точно знати не можемо. Ми опираємось лише на приблизні здогадки і на результати з попередніх рекламних 

компаній. Точно сказати яка вартість 1 заявки ми не можемо.

- Клієнти часто думають що ми платимо фейсбуку за заявки. Це хибна думка і потрібно донести до клієнта, що ми 

платимо фейсбуку за покази реклами, а скільки прийде заявок залежить від тих критеріїв, які я прописав вище.



Що таке не обучився піксель/фейсбук/алгоритм?

- Насправді правильним буде визначення – обучився алгоритм. Фейсбук – це штучний інтелект, який допомагає нам 

показувати рекламу тим людям, які з найбільшою вірогідністю зроблять цільову дію.

- Коли ми вперше запускаємо рекламу, фейсбук починає робити перші покази реклами людям з різними інетересами. 

Після того, як ми отримуємо перші заявки, процес навчання запускається і фейсбук починає потрівнювати між собою 

поведінку людей які залишали заявки і їх інтереси. Алготитм навчиться і точно зрозуміє хто наш клієнт і кому 

показувати рекламу, після того, як ми отримаємо 50 цільових дій з реклами протягом 7 днів. Ці цифри приблизні, але 

на них можна опиратись. Тобто, якщо після запуску реклами ми получили 60 заявок за 4 дні, це значить що алгоритм 

обучився і фейсбук знає кому в подальшому рекламу показувати. Коли алгоритм обучився, тоді ціна заявок буде 

більш стабільна і не буде коливатись, а також ми можемо переходити до масштабування (плавно піднімаючи 

рекламний бюджет можемо збільшувати кількість заявок, а ціна за 1 заявку при цьому не буде рости).



Основні типи «підходи» 
використання таргетованої реклами



[1 тип] – Месенджери/Instagram direct

Реклама Переписка в мессенджер



[2 тип] – Реклама на лід форму

Реклама Відкривається лід-форма Приходить заявка



у

[3 тип] – Реклама для односторінковий сайт

Реклама Сайт Форма заявки Сторінка подяки

- Даний тип реклами налаштовується на ціль «КОНВЕРСІЇ»
- Для налаштування даної реклами нам потрібно постивити спеціальний код (PIXEL) фейсбука на 

сайт клієнта
- Бажано, щоб у клієнта була сторінка подяки, щоб ми могли налаштувати рекламу з ціллю

переходу на цю сторінку
- Це найефективніший спосіб налаштування реклами, щоб отримувати заявки з сайту



[4 тип] – Реклама для інтернет магазинів

Реклама

- Реклама для інтернет-магазинів налаштовується на різні цілі (конверсія/трафік/охват) все 
залежить від розміру аудиторії

- Для налаштування даної реклами нам потрібно постивити спеціальний код (PIXEL) фейсбука
на сайт клієнта, поставити скрипти і вигрузити каталог товарів з сайту на фейсбук (зерез Фід)

Динамічний
ремаркетинг


