Har du brug for flere kunder?
Din Facebookside, styrkes ved korrekt anvendelse på følgende områder:

Større kendskabsgrad i din branche
Endnu flere nye kunder i forretningen
Større omsætning på dine eksisterende kunder
Endnu bedre bundlinje
Stor besparelse på især tilbudsannoncering
Ovenstående er nogle få argumenter,
for hvorfor du bør overveje et samarbejde med os
Advice leverer en af Danmarks stærkeste applikationsbaserede
Facebook-løsninger. Op mod 1.000 virksomheder og organisationer
– her i blandt de fleste kommuner – har benyttet vores Facebookmotor. Vores priser er særdeles konkurrencedygtige i forhold til de
typisk højere priser, som vores branche generelt tager for samme
type ydelse. Dog vigtigst af alt – det virker!

Facebook

Kunne du tænke dig en vækst på op mod 1.000%
på få måneder og konkret succes i forretningen?
Vi baserer din nye Facebook-løsning på erfaringer fra
både lokale og nationale virksomheder, som sikrer dig den
helt rette platform for intensiv vækst. Via vores applikation,
kan du billigt og effektivt nå ud til din målgruppe og skabe
målbar værdi prompte. Vi leverer resultater med garanti for
vækst og ROI i særklasse.

Small Medium Large XX-Large

Koncept

Planlægning af indholdet for Facebook-konkurrencen
og tilbyder en konkurrence om måneden

Opsætning

Facebook-konkurrencen opsættes på din Facebook-side

Hosting af applikationer

Hosting af dine Facebook-applikationer

Synes godt om-sluse (Like Gate)

723

7.891

Juni 2013

Februar 2014

Sikrer at deltagerne klikker “Synes godt om” din Facebook-side

PINGVIN

Design

Vi har nu i 8 måneder samarbejdet med
Advice som bureau online og offline. Vores
vækst på facebook er på mere end 1.000%
og det kan mærkes i både kundetilgang og
kendskab til vores koncept!

Facebook-konkurrencen designes af professionel Art Director

grafik til promovering

Grafik designes efter Facebooks krav af professionel Art Director

Tekstforfatning

Advice laver tekster til din konkurrence

- Steen Boel, ejer

Korrektur

Advice fremsender korrektur for din konkurrence

Målrettet markedsføring

Målret Facebook annoncer efter geografi, alder, køn, interesser mv.

Pandekagehuset

Landingsside i unikt design

Café og pandekage-restaurant

Vi implementerer en annoncelandingsside på din virksomhedsprofil

Specialudvikling

Specialudvikling af funktioner

Fri telefonisk support

Oprettelse, forandring, tilpasning – løbende med Facebooks forandring

STRATEGISK RÅDGIVNING

Cirka 4 møder om året inkl. forbedredelse og analyse

6.364

April 2013

Februar 2014

Pandekagehuset

Kontakt vores support om Facebook-annoncer man-fre kl. 9-15

OPRETTELSE og identitet

1.293

4.995,995,-

(timepris)

4.995,995,-

(timepris)

4.995,995,-

(timepris)

Pris pr. måned

975,-

I alt 12 mdr.

11.700,-

1.475,- 2.475,- 4.975,17.700,-

29.700,-

Rabat ved årsaftale

- 15%

(spar 1.755,-)

- 20%

- 25%

(spar 7.425,-)

(spar 17.910,-)

Årsaftale

9.945,- 14.160,- 22.275,-

41.790,-

(spar 3.540,-)

59.700,-

- 30%

Vi valgte Advice som bureau, også for vores
facebook indsats. Resultatet har været
fantastisk. 107.000 personer så vores første
opslag. Vi kan virkelig mærke en forøget
interesse, som smitter af på omsætningen.
Derfor har vi aftalt en markant Facebook
strategi med Advice. Det har betydet en
vækst på over 490% samt flere kunder
i forretningen de første 10 måneder.

- Kristian Lauesen, ejer

Aftalen kan opsiges til udløb med 1 månedsvarsel til måned 12, dvs. senest 30 dage før kontrakten udløber. Første
måned, der tælles med som måned 1, er baseret på månedsdagen f.eks. fra 10. januar til 9. februar og så fremdeles.
Alle priser er eksklusiv moms. Priser gælder for Facebook-sider med en fanskare op til 15.000 “Synes godt om“.
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