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___________________________________________________________________________ 
Ofertă campanii Google 

 
               Set-up                Administrare campanii 
                         (se plătește o singură dată)                       (lunar)                                              
        

Campanii de căutare Google 50 euro 100 euro 

Campanii de Display (remarketing) 75 euro 50 euro 

TOTAL 125 euro 150 euro 

TOTAL OFERTĂ 90 euro 125 euro 

 

Bugetul recomandat pentru început este de 100-250 euro/lună. În funcţie de rezultate 
bugetul poate fi modificat în orice moment. Bugetul neconsumat într-o lună poate fi utilizat în 
luna următoare sau poate fi returnat. 
Pe lângă bugetul din prima lună vom adăuga și noi un voucher în valoare de 200 lei. 
 
Set-up 
 
 crearea contului (structura de campanii și grupuri de anunţuri) 
 crearea anunţurilor  
 analiza cuvintelor cheie  
 creare liste de remarketing  
 inserare dinamică a cuvintelor cheie în anunţuri  
 monitorizarea conversiilor 
 creare extensiilor pentru anunţuri (telefon, locaţie, uri) 
 stabilirea targetarii geografice  
 stabilirea targetarii în funcţie de intervale orare 
 stabilirea targetarii în funcţie de dispozitivul utilizat (smartphone, tabletă, desktop) 

 
IMPORTANT: setup-ul include și realizarea unui set de 19 bannere necesar în campania de 
Display.  
 
Administrarea lunară a campaniei 
 
 monitorizarea rezultatelor (afișări, click-uri, poziţie medie, conversii) 
 modificarea sumelor licitate în funcţie de evoluţia pieţei  
 interpretarea datelor de campanie  
 propuneri de optimizare a campaniilor  
 adăugare/modificare mesaje de campanie  
 adăugare/modificare cuvinte cheie 
 modificări de targetare (geografice, intervale orare, dispozitive utilizate) 
 modificarea perioadelor de desfășurare a campaniilor 
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Gestionarea eficientă a campaniilor Google 
 

Campaniile Google Adwords au devenit o parte obligatorie a mixului de marketing. În 
acelaşi timp concurența și costurile de difuzare au crescut permanent. Specialiştii noştri 
certificaţi Google te vor ajuta să reduci costurile și să creşti numărul de prospecți. 

 
 

Campanii de căutare 
Obiectivul nostru este sa obţinem un ROI (Return Of Investment) pozitiv pentru 
campaniile de căutare. Printr-o targetare precisă putem atinge cele mai profitabile 
nișe de piaţă. Pentru noi important este rezultatul ! 

 
 

Campanii Display (bannere) 
În funcţie de obiective, campaniile de display pot susţine vizibilitatea brandului, 
creşterea notorietăţii sau impulsionarea conversiilor (achiziții, alte interacțiuni). 
Gestionăm cu succes campanii de display cu răspuns imediat sau pentru creşterea  

        notorietăţii. 
 
 

Campanii Youtube 
Pe langa specificul de platformă video, Youtube înglobeaza și funcționalități de social 
media și căutare. O strategie eficientă de maketing online include campanii pe 
Youtube. Construim campanii creative și eficiente pentru promovarea pe        
Youtube. 

 
 

Remarketing 
Prin remarketing putem transforma clienţii potenţiali în clienţi loiali. Avem 
cunoştinţele și instrumentele necesare pentru a urmări peste tot un potenţial client și 
să îl transformăm în client și susţinător al brandului. 

 
 
 
 

Cu stima, 
Augustin Negruț 
 

_________________________________Suport certificat Google  

Certificat                      pentru campanii de promovare online AdWords, cu statut de Partener.  
Datorită acestui statut avem acces la resurse de marketing și instrumente care ne ajută să 
construim campanii de promovare eficiente! 


