Nabídka služeb a ceník platný k 1. 1. 2019

Bc. Ivana Šaleová
Přibylova 2950/17, Břeclav, PSČ 690 03
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Číslo účtu: 3508800379/0800
Živnostenský rejstřík, Městský úřad Břeclav
Kontakt
Tel.: +420 775 995 796
e-mail: ivana.saleova@ismarketing.cz
www.ismarketing.cz

PPC REKLAMA
Založím Vám PPC reklamy na Google a Seznam.cz. Pokud máte e-shop, pomůžu Vám s reklamou ve vyhledávačích
zboží (např. Heuréka.cz, Zboží.cz apod.).
Časová náročnost na založení a optimalizaci kampaní se liší podle velikosti webu/e-shopu, četnosti změn na webu a
rozsahu kampaní. Konkrétní nabídku zpracuji po upřesnění cílů, očekávání a rozpočtu.

Založení PPC kampaní
Základní hodinová sazba .................................................................................................................................. 990 Kč/hod
Založení kampaní pro malý web místní firmy (1 kategorie lokálních služeb) ........................................................... od 2 970 Kč
Založení kampaní pro web nebo malý e-shop ....................................................................................................................... od 4 950 Kč
Založení kampaní pro e-shop nad 1000 produktů .............................................................................................................. od 9 900 Kč
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

založím nový reklamní účet, pokud jej nemáte;
nastavím měření konverzí v Google Analytics;
vyhledám vhodná klíčová slova pro Vaše podnikání a nabídku zboží/služeb;
navrhnu strukturu a založím reklamní kampaně ve vyhledávání Google a Seznam;
vytvořím několik variant textových inzerátů - reklamních textů;
aktivuji všechna dostupná rozšíření (odkazy na podstránky, rozšíření o volání, rozšíření o lokalitu, popisky atd.);
pro e-shop založím produktové kampaně (Google Nákupy a produktové inzeráty Sklik);
podle stanoveného cíle, očekávání a rozpočtu založím remarketingové kampaně, příp. akviziční kampaně v obsahové
síti Google a Seznam (display reklama).

Správa a optimalizace PPC kampaní
Základní hodinová sazba .................................................................................................................................. 990 Kč/hod
✓ dohlížím na pozice reklam; optimalizuji cenu za kliknutí a cenu za konverzi s ohledem na stanovené cíle;
✓ upravuji a přidávám nové inzeráty/reklamy;
✓ přidávám nová klíčová slova a deaktivuji nevýkonná/drahá slova; vylučuji nežádoucí slova;
✓ optimalizuji výkon reklam podle zařízení, demografických údajů, lokality a času;
✓ hlídám čerpání rozpočtu;
✓ kontroluji plnění cílů v reklamních systémech i v Google Analytics a srozumitelně reportuji výsledky.
Počet hodin měsíčně
5 hodin
10 hodin
15 hodin
Cena za hodinu
990 Kč
970 Kč
950 Kč
(správa PPC kampaní a související konzultace)
Cena za měsíc
4 950 Kč
9 700 Kč
14 250 Kč
Pozn.: Kredit na PPC reklamu a grafické bannery pro reklamu v obsahové síti nejsou v ceně.
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20 hodin
930 Kč
18 600 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH (sazba daně 21 %).
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MARKETINGOVÉ KONZULTACE A PORADENSTVÍ
Základní hodinová sazba ............................................................................................................................ 1 290 Kč / hod
Zvýhodněná hodinová sazba při dlouhodobé spolupráci a správě PPC reklam ............................... viz tabulka PPC reklama
✓ Konzultace marketingové a obchodní strategie, marketingového plánu a online komunikace.
✓ Konzultace optimalizace webových stránek / e-shopu, příp. projektové řízení tvorby nového webu/e-shopu.
✓ Praktické školení v používání nástrojů internetového marketingu, např.:
o Používání nástroje Google Analytics a vyhodnocování výsledků marketingových aktivit.
o Základy PPC reklamy Google, Seznam (založení a nastavení kampaní, základy optimalizace).
o Marketing a reklama na sociálních sítích (založení a nastavení kampaní, základy optimalizace).
o E-mailový marketing - základy komunikace, segmentace příjemců, práce s databází, příprava newsletterů ve
zvoleném e-mailingovém nástroji.
✓ Klient čerpá čas konzultací osobně, telefonicky, e-mailem, online (např. Skype).
✓ Pracovní výkaz přikládám k faktuře nebo kdykoliv na vyžádání.
✓ Při krátkodobé a jednorázové spolupráci hradí klient dohodnutou cenu předem.
✓ Pokud během konzultací doporučím klientovi jiného specialistu, dodavatele, službu nebo software, je toto doporučení
z mé strany zcela nezávislé a nenárokuji si žádné provize nebo bonusy od doporučených subjektů.
✓ Není-li ujednáno v rámcové smlouvě jinak, platí pro poskytování služeb Obchodní podmínky z 19. 12. 2017, uveřejněné
na adrese www.ismarketing.cz/kontakt/.
✓ Výjezd ke klientovi mimo Břeclav (osobní konzultace u klienta):
o do vzdálenosti 20 km ................. 290 Kč
o do vzdálenosti 20-40 km ........... 490 Kč
o do vzdálenosti 40-60 km ........... 690 Kč
o do vzdálenosti 60-100 km ...... 1190 Kč
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Ceny jsou uvedeny bez DPH (sazba daně 21 %).

