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• Неймінг і слоган

• Концепція

• Сегмент ринку та позиціонування бренду

• ЦА та її портрет

• Психологія споживання ЦА

• Базовий CJM клієнта (від потреби до угоди)

• Регламент роботи команди

• Зовнішні та внутрішні маркетингові стратегії

• Digital канали комунікації

• Медійне обличчя бренду

*Вартість формується індивідуально

СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ

СТРАТЕГІЯ

 — 2022
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• Розробка гайдлайну по фірмовому стилю

• Дизайн/редизайн логотипу

• Підбір фірмових шрифтів

• Підбір фірмових кольорів

• Стилістика графічних елементів

• Приклади використання фірмового стилю

• Аналіз динаміки екстер’єру/інтер’єру проєктів

• Розробка мерча

*Вартість формується індивідуально

ФІРМОВИЙ СТИЛЬ

БРЕНДИНГ
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SMM просування

690$СТАНДАРТ

• Розробка базового плану просування вашого бренду

• Складання контент-плану публікацій

• Налаштування таргетинга (опції пакета Таргет-стандарт)  

• Розробка унікального фотоконтенту — до 18 фото або 9 макетів

• Проведення розіграшів

• Комунікація із лідерами думок

• Щомісячні звіти

• 60  сторіс на місяць

 — 2022



990$БІЗНЕС

• Розробка базового плану просування вашого бренду

• Складання контент-плану публікацій

• Налаштування таргетинга (опції пакета Таргет-бізнес) 

• Розробка унікального фотоконтенту — до 30 фото або 15 макетів

• Дизайнерське оформлення аккаунта

• Проведення розіграшів

• Комунікація із лідерами думок

• Щомісячні звіти

• 80  сторіс на місяць

 — 2022

SMM просування



1390$ПРЕМІУМ

• Розробка базового плану просування вашого бренду

• Складання контент-плану публікацій

• Налаштування таргетинга (опції всіх пакетів таргетингу) 

• Розробка унікального фотоконтенту — до 42 фото або 21 макета

• Дизайнерське оформлення аккаунта

• Проведення розіграшів

• Комунікація із лідерами думок

• Щомісячні звіти

• 100  сторіс на місяць

 — 2022

SMM просування
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• Ми співпрацюємо з режисерами, сценаристами, музикантами, акторами та 

моделями зі всієї України. Кожен спеціаліст – майстер своєї справи: будь-яка 

закладена ідея зрозуміла споживачеві і вона завжди знаходить відгук у цільової 

аудиторії.

• Наші оператори використовують тільки найкраще обладнання задля досягнення 

бажаного результату.

• Кожен наш ролик і кожна фотографія – це комунікація із покупцем, яка веде до 

взаємовигоди.

*Вартість формується індивідуально  — 2022

КОНТЕНТ ДЛЯ БРЕНДУ

ПРОДАКШН
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• Розробка стратегії просування

• Побудува контент-плану відеопублікацій

• Участь профілю у всіх актуальних челенджах і застосування свіжих трендів

• Створення 9 відеороликів

• Включення в роботу професійного відеомейкера задля впровадження розширених 

можливостей монтажу відео

• Проведення колаборацій із відомими блогерами та лідерами думок

• Щомісячні звіти

Чи можно встигнути за 15-60 секунд сказати все, що хочеться і продати свій бренд?
Як вийти в реки та не втратити при цьому сенс бренда?
Що робити, якщо ваш бізнес на перший погляд неможливо зв’язати з TikTok?
У нас є відповіді на всі ці питання.

 — 2022

КОНТЕНТ ДЛЯ БРЕНДУ

TikTok 900$



• Розробка стратегії просування

• Побудува контент-плану відеопублікацій

• Участь профілю у всіх актуальних челенджах і застосування свіжих трендів

• Створення 15 відеороликів

• Сценарні відео зі зйомками на студії

• Включення в роботу професійного відеомейкера задля впровадження розширених 

можливостей монтажу відео

• Проведення колаборацій із відомими блогерами та лідерами думок

• Налаштування таргетованої реклами

• Щомісячні звіти

Чи можно встигнути за 15-60 секунд сказати все, що хочеться і продати свій бренд?
Як вийти в реки та не втратити при цьому сенс бренда?
Що робити, якщо ваш бізнес на перший погляд неможливо зв’язати з TikTok?
У нас є відповіді на всі ці питання.  — 2022

КОНТЕНТ ДЛЯ БРЕНДУ

TikTok 1500$
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РЕКОМЕНДОВАНИЙ БЮДЖЕТ ВІД 400$

300$ТАРГЕТ-СТАНДАРТ

• Аналіз ресурсів клієнта та складання рекомендацій з їх роботи

• Розробка стратегії проєкту по брифу

• Написання плану робіт

• Розробка 2-4 офферів

• Запуск та оптимізація 1-3 РК (трафік на сайт, об’яви на охоплення, промоут сторінки Facebook, 

промоут постів в Facebook та Instagram, генерація лідів)

• Аналіз результатів і складання звіту

Пакет із базовим функціоналом.
Рекомендується для закладів громадського харчування,
служби доставки їжі, магазинів одягу.
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500$
РЕКОМЕНДОВАНИЙ БЮДЖЕТ ВІД 700$

ТАРГЕТ-БІЗНЕС

• Дослідження ніші бізнесу

• Аналіз ресурсів клієнта та складання рекомендацій з їх роботи

• Розробка стратегії проєкта по брифу

• Написання плану робіт 

• Розробка 3-6 офферів

• Запуск і оптимізація 1-3 РК (трафік на сайт, об’яви на охоплення, промоут сторінки Facebook, 

промоут постів в Facebook та Instagram, генерація лідів, ретаргетинг, конверсії)

• Аналіз результатів і складання звіту

• Створення бізнес-менеджера, прив’язка до нього сторінок та налаштування їх правильної роботи

Назва пакету говорить за себе: в ньому доступні всі можливості таргетинга. Рекомендується для 

торгових мереж національного рівня, виробників харчових продуктів, представників легкої та важкої 

промисловості, інтернет-магазинів, освітніх проектів, особистих брендів.



800$
РЕКОМЕНДОВАНИЙ БЮДЖЕТ ВІД 500$

ТАРГЕТ-ЛЕНДІНГ

• Дослідження ніші бізнесу

• Розробка стратегії проєкта по брифу

• Створення односторінкового сайту-лендінга 

• Розробка 1-2 офферів

• Запуск та оптимізація 1-2 РК (трафік на сайт, ретаргетинг, конверсії)

• Аналіз результатів і складання звіту

• Створення бізнес-менеджера, прив’язка до нього сторінок та налаштування їх правильної роботи

• Нанесення вашого бізнесу на мапи Google, Maps.me, iPhone,  2Gis, Tripadvisor.

В пакет входить створення односторінкового сайта-лендінга та запуск трафіка на нього
із Facebook та Instagram.
Бажаєте продати 10 000 бейсбольних біт, контейнер сувенірних чашок із написом "BIG BOSS" чи подарункові 
сертифікати в вашу квест-комнату чи масажний кабінет? Тоді чей пакет — кращий вибір.
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ТЕЛЕФОН:

Офіс +38 063 689 93 16

artmarks.digital@gmail.com
EMAIL:
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