Shoper Kampanie to autorska
usługa, która pomoże Ci pozyskać
zamówienia do Twojego sklepu
w najbardziej efektywny sposób.
Już teraz zacznij reklamować swoje produkty na
Facebooku, Instagramie, w Messengerze i wykręć
jeszcze lepsze wyniki sprzedażowe!

Dlaczego warto
zainwestować w Facebook Ads?

Docierasz do:
- użytkowników, którzy już odwiedzili
- Twój sklep, ale nie dokonali jeszcze
- zakupu - remarketing dynamiczny
- użytkowników gotowych na zakup
- danego produktu
- użytkowników, którzy nie odwiedzili
- Twojego sklepu, ale są zainteresowani
- Twoimi produktami
Twoje produkty pojawiają się w
atrakcyjnej graficznej formie
(zdjęcie i cena produktu)

Reklama jest zawsze aktualna
(plik produktowy aktualizuje się
na bieżąco)

Z nami zarobisz więcej!

Jako oficjalny
Facebook Marketing
Partner gwarantujemy
Ci najlepszą obsługę
kampanii
reklamowych w tym
serwisie

Współpracujesz z
doświadczonymi
specjalistami od
reklam, którzy od lat
wykręcają najlepsze
wyniki

Znamy historię
zakupową Twojego
sklepu, dzięki czemu
dobierzemy
odpowiedni dla niego
typ reklamy, by
maksymalizować
konwersje

Skorzystasz z
kampanii już od 999 zł.
Opłaty dokonasz w
prosty sposób
bezpośrednio w
panelu sklepu

Dedykowany zespół
realizacji kampanii
odpowie na Twoje
pytania na każdym
etapie prowadzenia
kampanii

Rozliczamy się w
przejrzysty sposób na
podstawie
efektywności
kampanii

Nasze autorskie
narzędzia wspierają
optymalizację
kampanii

Nie podpisujemy
umów, by Tobie
pozostawić decyzję o
długości kampanii

Jak zacząć?
Shoper Kampanię możesz uruchomić
samodzielnie w panelu
administracyjnym sklepu w zakładce
Shoper Kampanie. Sprawdź, czy sklep
spełnia warunki do uruchomienia
kampanii i doładuj ją w panelu
administracyjnym swojego sklepu.

Jak się rozliczamy?
10% od wydatków na reklamę
+ % od wygenerowanej sprzedaży,
w zależności od poziomu osiągniętego ROAS
(procentowo wyrażonego stosunku przychodów /
wydatków):
ROAS < 500% - 3%
ROAS > 500% - 5%
Prosty przykład: Opłacasz fakturę na 999 zł, my generujemy Ci sprzedaż
w wysokości 5000 zł. Ile zapłacisz? 99,90 zł + 250 zł = 349,90 zł

Masz pytania?
Napisz do nas na czacie w
zakładce Shoper Kampanie,
a odpowiemy na wszystkie
Twoje pytania.

