


Conceptul

Clickurile care contează
pentru clienții noștri!



Compania

Agenție de digital marketing prezentă activ pe 
piețele europene care s-a remarcat prin 

campanii de promovare, media buying și creare 
de conținut digital de un succes răsunător!

Reușim să generam profit și pentru clienții din
Romania prin campaniile de promovare online,
iar până în aprilie 2021, am adus firmelor peste

29 801 000 euro din vanzari!



Campaniile  
la nivel EU

GENERĂM PROFIT
Indiferent de canalele media alese, 
uimim mereu prin rezultatele și 
calitatea campaniilor!

CLICK PE BUTONUL CUMPĂRĂ
Dezvoltăm traficul, convertim, aducem
leaduri și îndeplinim mereu obiectivele
de vânzări ale clienților!



Echipa potrivitǎ pentru 
rezultatele dorite!

profesioniști certificați în marketing
digital la numai un click distanță



Ne mândrim cu click-urile și implicit
vânzările aduse pentru următoarele

branduri de 
renume mondial



la doar un 
click distanță

Știm ceea ce contează cel mai mult pentru 
companii și de aceea am ales să le oferim 
rezultatele de care aceștea au nevoie



Este simplu să lucrezi cu

PASUL 1
Începem cu analiza și 
auditul obiectivelor 
clientului pentru a ne 
asigura că vom genera 
de fiecare dată 
rezultatele dorite.

PASUL 2
Alegem strategia și 
mixul de canale media 
potrivite pentru 
obiectivele dorite de 
către client.

PASUL 3
Concepem materialele 
de comunicare
potrivite și conturăm 
bugetele pentru 
fiecare canal media de
promovare.

PASUL 4
Implementăm 
reclamele, clipurile 
promo sau 
advertorialele pentru a 
genera rezultatele 
dorite de client.

PASUL 5
Monitorizăm cu mare atenție și analizăm constant performanța campaniilor pentru rezultate vizibile. 
Raportăm și eficientizăm rezultatele și bugetele pentru fiecare canal media de promovare.



SERVICII
mereu adaptate nevoilor companiilor cu care lucram
și tipologiilor specifice fiecărui business

1.
E-commerce

Marketing și Campanii
de sales

2.
Campanii de 

Digital Marketing

3.

Content Marketing 
social media 
management

4.

Dezvoltare site-uri, 
pagini de prezentare 

online



Ofertă gestionare Social Media
START-UP OPTIM ADVANCED

1 Analiza Business + Stabilirea Obiectivelor inclus inclus inclus

2 Stabilirea unui Plan de Comunicare Social Media inclus inclus inclus

3
Postari pe Social Media (facebook, twitter, linkedin, pinterest, 
instagram, google+, youtube)

2 postari/ 
saptamana

3 postari/ 
saptamana

5 postari/ 
saptamana

4 Creare & Postare Evenimente inclus inclus inclus

5 Design Template Pentru Postari pe Social Media x inclus inclus

6
Creare Materiale Comunicare Vizuală Statică (imagini, poze
editate, texte)**

x x inclus*

7
Creare Materiale Comunicare Vizuală Dinamică (scurte video-
uri și clipuri, texte)**

x x inclus*

Cost Total RON/ luna 799 1199 1599

• La pachetul ADVANCED punctele 6 si 7 cumulat maxim 5 bucati pe 
saptamana (foto sau video sau combinate)

• Nu include photoshooting sau filmarea si deplasarea la locatia clientului



Set-up GOOGLE ADS
(aplicabil doar daca se folosesc conturile clientului de ad spend)

Fee 250 euro + TVA Se plătește o singură dată la semnarea contractului
** pentru conturile de ecommerce

• Research concurenți direcți

• Implementari/verificări setări de baza cont

• Verificare și implementare obiective

masurabile cont

• Research cuvinte cheie (Pozitive & Negative)

• Implementare reguli automate de

monitorizare ( EX alerta creștere cost click)

• Integrare cont in platforma Integra

• Stabilire strategie promovare pentru cont

• Implementare & dezvoltare campanii

• Setare audiențe

• Verificare website

• Verificare Google Analitics

• Verificare Google Tag Manager

• Verificare legaturi cu Google merchant **



Optimizare și implementare
GOOGLE ADS

Fee 10% + TVA

• Verificare zilnică cont

• Analiză și eficientizare campanii în funcție de

obiective

• Implementare campanii A/B Testing

• Research cuvinte cheie (Pozitive & Negative)

• Raportare lunară, trimestrială, anuală

• Monitorizare concurenți



Set-up Facebook ADS
(aplicabil doar daca se folosesc conturile clientului de ad spend)

Fee 250 euro + TVA Se plătește o singură dată la semnarea contractului

• Research concurenți direcți

• Implementari/verificări setări de baza cont

• Verificare și implementare obiective

masurabile cont

• Research & setare audiențe

• Implementare reguli automate de

monitorizare ( EX alerta creștere cost click)

• Integrare cont in platforma Integra

• Stabilire strategie promovare pentru cont

• Implementare & dezvoltare campanii 

Facebook & Instagram, Facebook 

Network Partners

• Verificare website

• Verificare Pixel

• Verificare Facebook Shop



Optimizare și implementare
Facebook & Instagram ADS

Fee 10% + TVA

• Verificare zilnică cont și campanii

• Analiză și eficientizare campanii în funcție de obiective

• Implementare campanii A/B Testing

• Research cuvinte cheie (Pozitive & Negative)

• Raportare lunară, trimestrială, anuală

• Monitorizare concurenți

• Monitorizare Facebook Shop



Oferta site prezentare Start-up

• Domeniu – inclus *

• Spațiu stocare 3 GB (email + site)

• Email-uri – 5 casute de email

• Set-up Meniu – 4 meniuri

• Pagini principale – 4 pagini

• Sub-pagini – 4 Buc

• Implementare formular de contact

• Link-uri obligatorii (Confidentialitate, Cookies)

• Implementare Google Analytics

• Implementare Pixel Facebook

Cost lunar 65 euro + TVA
*in funcție de disponibilitate

• Mentenanță site & up-date

• Modificari text și poze ( 3 pe lună)

• Adăugare pagini (1 pe luna)

• Back-up lunar



Oferta site prezentare Optim

• Domeniu – inclus *

• Spațiu stocare 6 GB (email + site)

• Email-uri – 15 casute de email

• Set-up Meniu – 6 meniuri

• Pagini principale – 6 pagini

• Sub-pagini – 6 Buc

• Implementare formular de contact

• Link-uri obligatorii (Confidentialitate, Cookies)

• Implementare Google Analytics

• Implementare Pixel Facebook

Cost lunar 85 euro + TVA
*in funcție de disponibilitate

• Mentenanță site & up-date

• Modificari text și poze ( 6 pe lună)

• Adăugare pagini (3 pe luna)

• Back-up lunar



Oferta site prezentare Advanced

• Domeniu – inclus *

• Spațiu stocare 20 GB (email + site)

• Email-uri – 30 casute de email

• Set-up Meniu – 6 meniuri

• Pagini principale – 20 pagini

• Sub-pagini – 50 Buc

• Implementare formular de contact

• Link-uri obligatorii (Confidentialitate, Cookies)

• Implementare Google Analytics

• Implementare Pixel Facebook

Cost lunar 125 euro + TVA
*in funcție de disponibilitate

• Mentenanță site & up-date

• Modificari text și poze ( 6 pe lună)

• Adăugare pagini (20 pe luna)

• Back-up lunar



Contact

Birou
București

Birou
Constanța

Alexandru Tunsu
0721 72 82 93

alexandru@diclick.eu

https://www.diclick.eu

mailto:alexandru@diclick.eu
http://www.diclick.eu/
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