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Pentru că acum poți ajunge atât la clienții tăi dar și la oamenii care nu au auzit încă de tine
atunci când aceștia au nevoie de serviciile sau produsele tale.
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GENERĂM SOLUȚII
PERSONALIZATE
Suntem Oblyo - o agenție de marketing digital cu experiență extensivă în
planificarea, implementarea și monitorizarea inițativelor de content
marketing și optimizare de conținut.
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.
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DE CE AM NEVOIE DE
ADWORDS?
Adwords este unul din cele mai eficiente servicii de marketing oferite de
Google, cu rezultate imediate.
Folosind o targetare exactă, o campanie Adwords te va ajuta să ajungi în
căutările clienților tăi, exact în momentul în care aceștia caută pe Google
produse sau servicii similare cu cele pe care le oferi.
Campaniile implementate de specialiștii noștri sunt dinamice și
monitorizate în timp real. Atât cuvintele cheie, cât și targetările și
reclamele folosite sunt optimizate continuu, pentru a crește la maxim
performanța rezultatelor obținute.
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ȘTIAȚI CĂ 80% DIN DIN VÂNZĂRI VIN PRIN
INTERMEDIUL MOTOARELOR DE CAUTARE?
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ADWORDS ÎNSEAMNĂ
PROFIT INSTANT
Bugetul este investit la nivel de click-uri, ceea ce înseamnă că vei plăti pentru
a te promova doar către clienții relevanți potențiali. Bugetul poate fi stabilit și
modificat în orice moment al campaniei, ceea ce vă va ajuta să fiți eficienți și
să nu cheltuiți mai mult decât vă propuneți.

CE ESTE INCLUS
o

Cercetarea de piață

o

Analiza concurenței

o

Selectarea celor mai performante cuvinte-cheie

o

Raportări detaliate cu privire la trafic

o

CEL MAI BUN RAPORT CALITATE-PREȚ AL PIEȚEI

O campanie Adwords pregătită de un specialist certificat și cu experiență va fi
optimizată și va aduce profit mult mai rapid. Începând cu 2018, Oblyo este
Partener Certificat Google Ads (click aici pentru mai multe detalii).
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Analiza prezenței online, a obiectivelor comunicate și a competiției
Analiza asset-urilor digitale folosite în campanie (site, landing page)
Research și analiza cuvintelor cheie
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STRATEGIA DE SETUP
A CAMPANIILOR

Research, analiza și setarea cuvintelor cheie negative
Crearea codurilor de tracking
Research și setare audiențe
Crearea anunțurilor optimizate (text, imagine, video etc.)
Promovarea anunțurilor pe canalele Google și în rețeaua Display
Monitorizarea și optimizarea campaniei în acord cu obiectivele setate
Raportare detaliată lunară cu privire la campaniile tale și ale competiției

Un expert Google Ads va seta campanii bine puse la
punct și targetate care vor aduce rezultate la costuri
reduse.
Cu ajutorul strategiilor noastre de implementare a
campaniilor vei obține o rentabilitate ridicată a
investiției pentru că vei plăti doar pentru anunțurile pe
care oamenii fac click.
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OBLYO ÎN CIFRE
Experiența extinsă a specialiștilor noștri alături de
metodologia unică folosită în implementarea si
optimizarea campaniilor PPC aduc rezultate optime
clienților noștri la nivel de click-uri generate, vizite pe
site sau tranzacții online.
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CE SPUN CLIENȚII
DESPRE NOI

Adrian Paraicu | Director - Euramis Consulting
Am avut foarte mult noroc sa dau de agenția Oblyo, respectiv de Cristi Ionita, într-o perioadă oarecum
cam dificila pt clinica noastră. S-a dovedit a fi o alegere mai mult decât benefică pt noi. Pe o piață online
de promovare pe Google unde marea majoritate încearcă sa te minta frumos, Oblyo s-a ținut de cuvânt și
de treaba și iată ca după 5 luni trendul nostru este unul ascendent. Mulțumim Cristian pentru frumoasa
colaborare.
Georgiana Dobre | Partener - Kineto-Help.ro

Ț

“

In scurt timp de la începutul colaborarii noastre cu Oblyo, rezultatele au început să se vadă, într-un
domeniu important pentru orice companie : cel al SEO si al promovării online, în general. Pentru noi a
fost vital să fim vizibili în mediul virtual, să facem cunoscute realizările obținute cu mari eforturi timp de
20 de ani. Acum avem mulțumirea de a ocupa locul bine meritat, grație dedicarii, pasiunii si
profesionalismului echipei Oblyo pe care o recomand ca partener de incredere.

Ț

“

Sebastian Carstoiu | Country manager - PENOSIL

“

Recomand agentia Oblyo Digital pentru gestionarea abila si transparenta a Google Adwords si tot ce tine
de SEO. Echipa isi doreste sa livreze rezultate pentru clientul lor ca si cum ar fi propriul proiect, fiind
foarte disponibili si flexibili.
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Vezi aici toate proiectele noastre
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CONTACTEAZĂ-NE!

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

