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Стигни до максимално количество потенциални клиенти с минимален бюджет за реклама

 Chatbot напълно променя играта в дигиталния
маркетинг.
 Chatbot изпраща автоматични съобщения във FB
Messenger като се инсталира във твоята Facebook
страница и комуникира с твоите потенциални
клиенти – Безплатно... Без реклама във Facebook!
 Mного скоро електронната поща ще остане в
историята ...
Email Open rate – 22% / CTR - 30%
FB Messenger Open rate - 98% / CTR – 76%
 Chatbot-a прави твоята рекламна кампания
неустоима за потенциалните ти клиенти и създава
така наречения ”Viral effect”.

Какво е
Chatbot?

Възможности на Chatbot за “Viral”
кампании във Facebook
 Chatbot е програма, която праща предварително дефинирани автоматични
съобщения във Facebook Messenger
 Предоставя лесен начин за набиране на потенциални клиенти, чрез “Viral”
Facebook игра – в пъти по-ефикасно от реклама във Facebook
 Използват се две основни функции – “запиши се” и “покани приятел”
 Създава “Viral” ефект, тъй като, за да имат повече шансове да спечелят
награда или отстъпка, участниците трябва да споделят играта с приятелите си
 Всички участници се включват в листа с топла аудитория, към която по-късно
може да се пращат допълнителни рекламни съобщения напълно безплатно
 Тези съобщения изпратени в Messenger имат много по-висок Open Rate от
пратените чрез имейл маркетинг

Как ще помогне Chatbot на бизнеса ми?
 Chatbot кампаниите достигат лесно до правилните хора,
защото потребителите стават партньори в промотирането на
вашите продукти и услуги, като споделят вашата игра с техните
приятели, които имат интереси в областта на твоя магазин
 Няма нужда да ангажираш човек, който да е отдаден на
клиентите ти 24/7. Ботът прави това вместо теб
 Ще набереш списък с хиляди потенциални клиенти в рамките
на дни и с минимален бюджет, до които може да пращаш
Безплатни съобщения и промоции по всяко време

 Ботът се активира за конкретен пост с твоята
рекламна игра във Facebook.
 Всеки потребител, който се включи в играта става
абонат на твоя бот и така можеш лесно и безплатно
да изпращаш допълнителни промоции и
информация на абонатите по всяко време.
 Ботът води потребителя чрез съобщения във FB
messenger през всички стъпки на играта.
 Може да се настрои “Viral” опция за увеличаване
шансовете за спечелване на наградата, чрез
трупане на точки при споделяне с приятел, като
ботът регистрира допълнително спечелените точки
на всеки и изпраща напомнящи съобщения.
 Отделно, може да се направи опция за отстъпка при
определен брой поканени приятели. Това създава
максимален “Viral” ефект, защото хората
естествено, ще поканят приятелите си, за които
знаят, че имат интереси в областта на твоята
страница.

Как работи
Facebook
играта с
инсталиран
Chatbot?

Планове за настройка на “Viral”
Facebook игра чрез Chatbot
“Basic” plan – 250 лв.

“Viral plan” – 550 лв.

“Viral + Plan” – 750 лв.

 Интегриране на Chatbot

 Интегриране на Chatbot

 Интегриране на Chatbot

 Настройка на игра

 Настройка на игра

 Настройка на игра

 Настройка на опция за
трупане на точки при
записан приятел

 Настройка на опция за
трупане на точки при
записан приятел
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 Автоматично подаване на
промо код при Х натрупани
точки за процент отстъпка

*Посочените цени не включват ДДС

* Бонус: Интеграция на мъжки и
женски род в зависимост
пола на потребителя, който
комуникира с бота.
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За контакти:
Павел Тонов
ТЕЗА ООД
0888 00 74 41
OFFICE@TEZA.BG

Кой пакет си избра?
Пиши ни: office@teza.bg

Специална оферта:
За контакти - Павел Тонов

ТЕЗА ООД
“Viral + Plan” и Обучение за работа с
Chatbot
“Viral + Plan” (три Viral игри на година)
и Настройка на реклами и
промоции във FB messenger (по една
всеки месец)
Обучение за работа с Chatbot

0888 00 74 41
OFFICE@TEZA.BG
*Посочените цени не включват ДДС

