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Сьогодні перемагають ідеї. В різних сферах.
Незалежно, це продукт чи послуга – споживачі
вибирають тих, хто правильно «розмовляє» з ними
та має креативний концепт.

Анна Рудень,
директор Ruden branding agency

Для розкрутки акаунтів в соцмережах Facebook
та Instagram пропонуємо 3 пакети
ПРЕМІУМ – 5 тис грн
СТАНДАРТ – 4 тис. Грн
БАЗОВИЙ – 3 тис. Грн

Ціни вказані на INSTAGRAM+FACEBOOK.

*якщо Вам потрібен лише профіль в INSTAGRAM або тільки у
Facebook – ціна знижується на 1 тис.грн.

Що включає в себе пакет ПРЕМІУМ вартістю 5
тис.грн?
1.
Аудит аккаунта
2.
Розробка контент-плану.
3.
30 постів в місяць та 20 сторіс
4.
Масфолловинг.
5.
Щотижнева аналітика.
6.
Налаштування реклами.
7.
Написання текстів.
8.
Виготовлення оригінальних фото.
9.
Робота з блогерами, лідерами думок, інтернет-виданнями
10.
Проведення розіграшів, розміщення PR-комунікацій
11.
Обов'язкова ретельна робота з коментарями та повідомленнями у direkt.
12. Бонус - консультації та поєднання роботи оFFлайн з профілем від маркетолога.
За один місяць від 500 живих/потенційних покупців! І кожного місяця орієнтовно
+500. ТАКОЖ знайдемо ефективні канали по розкрутці саме вашого бізнесу, що
висвітлиться в контент-плані на місяць.

І ВИ МАЄТЕ В СЕБЕ МАРКЕТОЛОГА, до якого ви в будь-який
час можете звернутися за порадою!

Що включає в себе пакет СТАНДАРТ вартістю 4
тис.грн?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Аудит аккаунта
Розробка контент-плану.
20 постів та 10 сторіс в місяць
Персональне ведення акаунта контент-менеджером.
Написання текстів.
Рекомендації щодо фото.
50%фото надає замовник 50%- робить контент-менеджер.
Масфолловинг.
Щотижнева аналітика.
Налаштування реклами.
Робота з блогерами.
Проведення розіграшів

Що включає в себе пакет БАЗОВИЙ вартістю 3
тис.грн?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Аудит аккаунта
Розробка контент-плану.
20 постів в місяць.
Персональне ведення акаунта контент-менеджером.
Написання текстів.
Рекомендації щодо фото. Фото надає замовник
Масфолловинг.
Налаштування реклами.
Щотижнева аналітика.

Додаткова послуга від Анни Рудень.
РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВИХ МАРОК
«Привіт! Моя команда активно займається розвитком аккаунтів в
соцмережах, але для того, щоб захистити свої права на використання торгового знаку
– необхідно зареєструвати його. Так як я маю досвід в даній сфері, пропоную Вам
скористатися цим
Вартість реєстрації від 5 тис. грн , в залежності від кількості класів, на яку буде
поширюватися знак.
Розрахунок витрат, пов'язаних з реєстрацією торгової марки в Україні:
450 грн. — вартість експертизи в базі зареєстрованих торгових марок в Україні (до 2 кл. МКТП*);
1000 грн. — вартість науково-впроваджувальних послуг з підготовки заявочних матеріалів, подання заявки у
патентне відомство та її супроводу (до 2 кл. МКТП); Якщо заявник юридична особа - вартість послуг складає
1100 грн.
1053 грн. — державний збір за подачу заявки до Укрпатенту (за 1 кл. МКТП); При збільшенні кількості
заявників вказана сума збільшується на 30%.
додатково 525 грн. - за подання в заявці кольорового зображення знака;
150 грн. — державний збір за публікацію відомостей про реєстрацію знака для товарів та послуг в офіційному
бюлетені (за 1 кл. МКТП);
85 грн. — державне мито за видачу свідоцтва (охоронного документу);
365 грн. — накладні та поштові витрати.
Наші послуги - 1400 грн

Ми працюємо з кваліфікованими юристами та патентними повіреними, які
проводять процедури реєстрації не один рік.»
З повагою, Анна Рудень

