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indywidualnie

Enterprise

Chcesz skorzystać z zaawansowanych 

rozwiązań?  50 gotowych strategii  

i opieka specjalisty są dostępne w ramach 

indywidualnych rozwiązań. Napisz do nas! 

Subskrypcję możesz anulować  

w dowolnym momencie.

  Onboarding (pełna pomoc na starcie)

  Projekt i budowę kampanii

  Gotowe strategie AI & Machine Learning 

     dla Twoich kampanii

  Ilość kampanii / grup reklam / słów 

     kluczowych bez limitu

  Raporty (tygodniowy, miesięczny)

  Premium webinary szkoleniowe

  Dostęp do platformy VCM 24/7

W każdym z pakietów otrzymujesz:

* Search 360 / VCM - dodatkowa opłata technologiczna 5% od zarządzanego budżetu

Nie wiesz, który pakiet jest dla Ciebie? Skonsultuj się z nami! +48 61 307 13 28     kontakt@verseo.pl

Przed startem kampanii 
zapewniamy:

Projekt i budowę kampanii, dobór strategii, 

pomoc przy instalacji kodów śledzenia, 

integrację z Google Analytics, konfigurację 

celów, włączenie zbierania danych, utworzenie 

list remarketingowych, pomoc przy założeniu 

konta Google Merchant Center.

Szybkie, tanie i skuteczne rozwiązanie 

reklamowe.

Starter

300 PLN

Obsługiwany budżet Google Ads

bez limitu

Miesięczna subskrypcja

Dostępne kanały

  Kampanie tekstowe w wyszukiwarce 

     Google (Search)

Dostępne strategie optymalizacji

8 strategii

Wsparcie

  materiały online na start

  e-mail

Standard dla usług

Skuteczna reklama dla lokalnych biznesów.

400 PLN

Obsługiwany budżet Google Ads

bez limitu

Miesięczna subskrypcja

Dostępne kanały

  Kampanie tekstowe w wyszukiwarce  

     Google (Search)

  Remarketing

  Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce (DSA)

Dostępne strategie optymalizacji

12 strategii**

Wsparcie

  materiały online na start

  e-mail

Standard dla e-commerce

Tanie, elastyczne i szybkie do wdrożenia 

rozwiązanie, byś sprzedawał więcej w sklepie 

internetowym.

Obsługiwany budżet Google Ads

bez limitu

Miesięczna subskrypcja 600 PLN

Dostępne kanały

  Kampanie tekstowe w wyszukiwarce 

     Google (Search)

  Remarketing

  Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce (DSA)

  Kampanie Google Shopping (PLA)

Dostępne strategie optymalizacji

12 strategii**

  Verseo CSS - Google Shopping 20% taniej

Wsparcie

  materiały online na start

  e-mail

Pro

Pakiet dla firm ceniących wysoką skuteczność 

oraz chcących korzystać z dedykowanego 

supportu. 

999 PLN

Obsługiwany budżet Google Ads

bez limitu

Miesięczna subskrypcja

Dostępne kanały

  Kampanie tekstowe w wyszukiwarce  

     Google (Search)

  Remarketing

  Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce (DSA)

  Kampanie Google Shopping (PLA)

  Sieć reklamowa Google (GDN)

  Youtube

Dostępne strategie optymalizacji

19 strategii**

  Verseo CSS - Google Shopping 20% taniej

Wsparcie

  materiały online na start

  e-mail

  telefon

  Dedykowane skrypty

  Dedykowany Specjalista Google Ads  

     do kontaktu

Wszystkie kwoty są kwotami netto, w PLN

Marketing Platform

Nasi klienci:

Verseo ADS Sp. z o.o. ul. Węglowa 1/3, 60-122 Poznań NIP : 7773257986   KRS : 0000910174   REGON : 363488730Powiew

wiosny
w Google Ads!

Zyskaj 1200 zł na reklamy

oraz bannery o wartości 1000 zł gratis!
od pakietu Standard

https://verseo.pl/darmowa-wycena/

