


Модуль 4/1

- Реклама в блогерів (як знайти і правильно співпрацювати)
- Додаткові способи залучення клієнтів – Giveawey

- Збережені Stories
- Аналітика і оптимізація контенту



Правило семи дотиків



Правильна рекламна компанія працює на рівні підсвідомості
І Ваш вибір на користь конкретного бренду не завжди залежить від Вас!



У блогерів максимальний рівень довіри їхніх підписників!

Тому товари продаються без прогріву!



Mini

Блогер
До 

50.000
Підписників

Middle

Блогер
До 

300.000
Підписників

Top

Блогер
До 

4.000.000
Підписників



ЗІРКИ БЛОГЕРИ 
ПРОФЕСІОНАЛИ КРАСУНІ

ФІТОНЯШИ МАМОЧКИ ТВАРИНИ
ПЕРСОНАЖІ

ОСНОВНІ ТИПИ БЛОГЕРІВ



Блогер не буде продавати будь-що!
Кожен з блогерів являється авторитетом для своїх підписників і дорожить репутацією!



Перед початком роботи з блогером-готуємо акаунт!



Варіанти розміщення реклами:

Реклама в стрічці
1. 2.



Варіанти розміщення реклами:

Реклама в Stories

1. 2.



Від чого залежить ціна реклами:

- Кількості підписників у блогера;
- Активності аудиторії;
- Місце розміщення. 



Середня ціна реклами:

в пості блогера у якого 100.00 підписників – 100$
в Stories блогера у якого 100.00 підписників – 25-30$

Можлива реклама за бартер!



Як обрати блогера для реклами?

1. – Використовумо аватар потенційного клієнта!

Задача у тому, щоб знайти блогера, у якого аудиторія (підписники)
максимально схожі з вашим аватаром!



Як ще знайти блогера?

1) Заходимо на сторінку
нашого клієнта

2) Дивимось на кого 
підписаний клієнт

3) Обираємо блогера



4) Підписуємось 5) Пишемо в Дірект



Використовуйте рекомендації



Як написати блогеру?

• В робочий час ( понеділок-п'ятниця)
• Не потрібно питати, що скільки коштує
• Чітко напишіть завдання, за яким для вас зможуть прорахувати ціну



• Доброго дня Таня.
• Мене звати Аліна і я займаюсь браслетами ручної роботи
• Хочу розмістити у Вас рекламу.
• Пришліть буль ласка статистику вашого акаунту.

Приклад

Перший лист:



• Ще раз доброго дня. Все підійшло!
• Мене цікавить реклами моїх браслетів, у вас в Stories.
• Дата – неділя 06.01.2018 
• Тип сторіса (відео-огляд)
• Браслет готові відіслати вам у подарунок
• Наш акаунт - @braslet
• На перед дякую! Буду чекати відповіді!

Приклад

Другий лист:



Рекомендації!

1. Вимикайте рекламу та Массфолловінг на час проведення реклами у 
блогерів

2. Почніть з недорогих блогерів, які працюють за бартер
3. Домовляйтесь, щоб блогер викладав власні фото з вашим товаром
4. Після публікації поста – зробіть репост
5. Подякуйте блогеру за роботу



Що потрібно відслідковувати:

- Нові підписники
- Лайки/коментарі за рекламний період
- Дзвінки
- Листи в дірект
- Загальні продажі
- Прибуток
- ROI – окупність реклами





Для чого потрібен?
1. Збільшення кількості підписників
2. Збільшення кількості клієнтів



Механіка:

СПОНСОРИ
≈ 40

ОРГАНІЗАТОР БЛОГЕРИ Реклама Гіва

ПІДПИСНИКИЦе ми!



Які переваги:
1. Швидкий набір підписників на акаунт
2. Низька ціна 1го підписника



Які недоліки:

1. Не цільова аудиторія



Які результати можна отримати?

1. Середня тривалість Гіва – 7 днів
2. Можливо підписати на акаунт до 100.000 підписників
3. Середня ціна 1го підписника – 0.2 – 1 грн



На що звернути увагу при виборі організатора?

1. Подивіться на статистику Блогерів, які будуть рекламувати Гів
2. Обирайте Гів, у якому розігруються призи, які актуальні для 

Вашої аудиторії
3. Перевірте організатора (кількість підписників, відгуки)
4. Запитайте за гарантії



Збережені історії



Збережені історії

1. Натискаємо на + 2. Обираємо історії 3. Підписуємо назву



Збережені історії

4. замінюємо картинку 6. Обираємо картинку і
тиснемо «готово»

7. ГОТОВО!



Для створення іконок (картинок)
Використовуйте канву!

https://www.canva.com/



Аналітика



Де знаходиться:

1. меню 2. Статистика



Кількість дій з акаунтом

Активність по днях

Відвідувань профіля

Кліки на вебсайт

Клік на емейл

Клік на номер телефону

1.

Показники



Показники

Охват акаунта

Охват по днях

Охват

Покази

2.



Контент

Контент

1.

Статистика 
всіх постів на акаунті

2.



Контент

Статистика по «Сторіс» Статистика всіх «Сторісів»



Аудиторія

1.

К-сть підписників

Географія

Вік

Аудиторія



Стать

Активність (день/година)

2.

Аудиторія



Статистика постів

Перегляд статистики

1.

Основні показники

2.



Статистика постів

К-сть дій з постом

2.

СВАЙП

Відвідувань профілю
Відповіді
Перехід на сайт

1.



Статистика постів

3.

Охват

Підписників

З стрічки
З хештегів
З вашої сторінки
З інших джерел

Покази



Д/З

1. Оформити збережені – Stories;
2. Проаналізувати пости і внести

зміни в контент план;
3. Обрати блогера для просування.


