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GENERĂM SOLUȚII
PERSONALIZATE
Suntem vocea clienților noștri - construim experiențe digitale de brand
pentru consumatori și identificăm cele mai eficiente canale de comunicare
cu aceștia.
Suntem partenerii clienților noștri - gestionăm prezența acestora în
mediul digital, prin intermediul unui mix de marketing adaptabil unui
spectru larg de nevoi de business: lansări de produs, repoziționări de
brand, campanii social media, optimizare conținut.
Suntem Oblyo - o agenție de marketing digital cu experiență extensivă în
planificarea, implementarea și monitorizarea inițativelor de content
marketing și optimizare de conținut.
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CAMPANII DE
ADWORDS
CUM LUCRĂM?
o Construim analize cu privire la industrie și competiție
o Selectăm cele mai relevante cuvinte cheie
o Implementăm extensiile de tip anunț
o Implementăm campania și o optimizăm on-the-go
o Testăm anunțurile în mod constant
o Elaborăm rapoarte periodice

AdWords este cea mai rapidă modalitate de poziționare a unui website în
topul rezultatelor motoarelor de căutare și, în același timp, cea mai simplă
cale de a atrage potențiali clienți.
Datorită faptului că valoarea spațiului contractat este calculată la nivel de
click, bugetul ajunge să poată fi controlat într-o proporție foarte mare de
către client. În plus, crește exponențial eficiența atât a investiției realizate
cât și a campaniei per total.
Experiența Oblyo în domeniu corelată cu metodologia unică creată pentru
implementarea campaniilor de tip Pay-Per-Click asigură o rată de
conversie optimă din punct de vedere al click-urilor, vizitelor sau
tranzacțiilor online.
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CAMPANII DE
ADVERTORIALE
CUM LUCRĂM?
o Elaborăm analize cu privire la public
o Identificăm rețeaua de lideri și formatori de opinie
o Selectăm împreună cele mai relevante site-uri
o Construim conținut pentru advertoriale
o Elaborăm rapoarte detaliate și periodice

Campaniile de advertoriale sunt orientate catre interacțiunea cu categoriile
specifice de consumatori prin intermediul formatorilor de opinie. Campaniile de
care veți beneficia duc conceptele de „Buzz”, „Word of Mouth” și „Prezență
Socială” la adevarata lor capacitate de propagare în social media. Portofoliul de
website-uri cu care colaborăm este în continuă expansiune. Primele 5 site-uri
din portofoliu cu care lucrăm sunt:
bzi.ro

4.920.090* (Stiri/Mass-media)

ziare.com

3.062.720* (Stiri/Mass-media)
2.165.960* (Stiri/Politică)

stiripesurse.ro
ele.ro

1.141.496* (Femei)

copilul.ro

1.033.650* (Familie/Copii)

*vizitatori unici lunar (SATI)
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CAMPANII PE
eBloguri.ro
eBloguri.ro este platforma pusă de dispoziție de Oblyo Digital Agency
pentru companii, prin care contactăm direct bloggerii și îi încurajăm să
participe la diverse campanii și concursuri, pentru a promova brandurile
cu care colaborăm.
Orice campanie desfășurată în rețeaua eBloguri.ro va fi direcționată către
publicul direct interesat de produsele și serviciile pe care le promovăm.

CUM LUCRĂM?
o Construim analize cu privire la public și tematică
o Promovăm campaniile către bloggeri
o Setăm mecanismul de desfășurare al concursurilor
o Propunem premii atractive
o Elaborăm rapoarte detaliate și periodice
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CREARE CONȚINUT
PENTRU SITE/BLOG
CUM LUCRĂM?
o Construim analize cu privire la public și tematică
o Planificăm frecvența postărilor și actualizărilor
o Întocmim programul de monitorizare și moderare
o Gestionăm conținutul site-ului/ blogului
o Moderăm comentariile
o Elaborăm rapoarte detaliate și periodice

Pentru a beneficia cu adevărat de potenţialul de promovare şi comunicare
pe care îl poate avea un blog este nevoie de constanţă, perseverenţă şi
păstrarea unor standarde înalte de calitate a conţinutului oferit pe blog.
Publicarea cu regularitate şi menţinerea interesului publicului pentru
informaţiile oferite rezultă deseori în formarea unei legături personale
între brand-uri şi publicul acestuia.
Blog managementul presupune, pe lângă publicarea postărilor, şi o
comunicare directă cu publicul prin intermediul mesajelor private sau
comentariilor. De aceea un blog care se respectă este monitorizat zilnic
pentru asigurarea promptitudinii în comunicare.
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SERVICII SEO
PERSONALIZATE
În online, 80% din vânzări vin prin intermediul motoarelor de căutare. De
aceea, strategiile SEO trebuie abordate cu prioritate.
Când vorbim despre SEO, ne referim la două direcții importante: SEO on
page – pe pagina de optimizare și link building. Primul scop al optimizării
este acela de a plasa pagina pe locuri superioare în motoarele de căutare,
în funcție de anumite cuvinte cheie. Acest lucru trebuie făcut într-o
manieră durabilă și de așa natură încât să permită atingerea celui de-al
doilea scop: traficul.
Creșterea traficului pe site are ca rezultat direct creșterea numărului de
clienți și, implicit, a veniturilor.

CUM LUCRĂM?
o Întocmim analiza inițială a site-ului
o Analizăm și setăm cuvintele cheie
o Modificăm datele meta și text link
o Construim conținut optimizat

o Configurăm Google Analytics/ Webmaster Tools
o Configurăm “Bing Webmaster Tools”
o Elaborăm rapoarte detaliate și periodice
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ȘTIAȚI CĂ 75% DIN OPTIMIZAREA SEO ARE LOC
ÎN AFARA SITE-ULUI ȘI DOAR 25% ÎN SITE?
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FURNIZĂM CAPITAL DE
IMAGINE DIGITALĂ
Rețeaua de furnizori de bună calitate este resursa cea mai de preț pentru
orice agenție care se confruntă nevoia de a gestiona clienți multipli, cu
resurse limitate. Oblyo gestionează cu succes campanii integrate de social
media și te ajută să:

Vrei să
colaborăm?
CLICK AICI

o Reduci la minim consumul de resurse interne alocat
documentării și raportării
o Economisești timp pentru că noi suntem cei care vor ține
legătura cu bloggerii
o Primești actualizări permanente cu privire la evoluția
campaniei, pentru a raporta mai departe clientului final
o Scapi de birocrație pentru că ne ocupăm și de întocmirea
contractelor cu bloggerii
o Investești experiență tehnică în vederea atingerii
obiectivelor clienților tăi
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CREȘTEM ÎMPREUNĂ
La Oblyo, companiile vor descoperi un partener. Soluțiile noastre privesc în
perspectivă și contribuie la creșterea sustenabilă a brandului, oferind
consumatorilor argumente autentice de diferențiere față de competiție.
Beneficiile colaborării cu noi sunt multiple:

Vrei să
colaborăm?
CLICK AICI

o Optimizăm comunicarea cu consumatorii folosind canale
de comunicare relevante
o Preluăm rolul unui departament de social media pentru a
vă permite să redistribuiți eficient resursele în mediul
intern
o Soluțiile noastre tehnice și conceptuale vor fi întotdeauna
customizate și de bună calitate
o Suntem transparenți, sinceri și punctuali
o Prioritățile noastre vor fi întotdeauna clientul și succesul
proiectului său
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EBLOGURI ȘI CRIS SMILE TE INVITA LA ... CONCURS!
27

Bloggeri
participanți

800€
Valoare
articole

30

720

200 €

160€

Articole
scrise

Valoare
promovare
bonus

Cost campanie: 500€
Valoare prezență în media online: 1160€
BENEFICIU CLIENT: 660€

Total
shares

Valoare
articole
bonus

CONTACTEAZĂ-NE!

+40 (765) 953 645
office@oblyo.ro

