Ремаркетинг. Робота з існуючою базою.
Як нагадувати про себе потенційним туристам та клієнтам:
Усі потенційні клієнти, які дізналися про вас з реклами Google, Facebook та Instagram можуть
автоматично бачити ваші банери в певний період з певною частотою. Такі відвідувачі потрапляють
у вашу особисту базу де ви зможете їм:
-

рекламувати гарячі тури;

-

нагадувати про себе ( як турагента ) через власні банери з фото;
https://www.lady.travel/blog.php/blog/311/group/5/lang/ua

-

налаштовувати комунікацію і довіру з тими, хто не купив і не залишив контактів

Як це працює у Lady Travel?
Всі хто купували у вас тури
Всі хто зверталися по тури АЛЕ не купили
Всі хто відвідували ваші бізнес сторінки Facebook та Instagram
Всі хто відвідували вашу особисту сторінку на сайті Lady Travel (як приклад)
https://www.lady.travel/kovalchuk
Всі хто відвідували банери на сайті Lady Travel
https://www.lady.travel/blog.php/group/22/lang/ua
Будуть бачити певні ВАШІ банери! ( з вашим фото )
Налаштований нами ремаркетинг 1000 грн/міс.
1. Раз на місяць ми змінюємо банери на Google Adwords
2. Раз на місяць ми змінюємо банер на Facebook
3. Раз на місяць ми змінюємо банер на Instagram

Для чого ремаркетинг?

Так ви формуєте для нових відвідувачів певну довіру, ваші банери переслідують їх на інших
сайтах та в соц мережах;
Так ви нагадуєте про себе, завжди на слуху, як турагент;
Так ви будуєте свій персональний бренд, впізнаваність та лояльність майбутніх та поточних
клієнтів.

P.S.

Налаштовувати ремаркетинг рекомендуємо коли у вас в базі більше 1000 чол. ( включаючи
клієнтів і тих хто цікавився, і тих хто зайшов по рекламі до вас і не зробив жодної дії )
Якщо у вас немає досвіду в туризмі та бази клієнтів, щоб зібрати 1000 зацікавлених
потенційних клієнтів, потрібно протягом перших 3-х місяців витратити на рекламу + - 5000 грн.
Окрім місячної плати в 1000 грн./міс. Ви оплачуєте також витрати на таку рекламу. Чим більша
база потенційних клієнтів тим більше коштів. Ми рекомендуємо бюджет 1000 + грн на міс.

Станьте частиною бренду Lady Travel - бо це Створено для Вас.

Ми на FaceBook переглянути

