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Олена Педай
СЕО, UaMobile.net

Ринок мобільної реклами в Україні розвивається

набагато швидше, ніж публічне висвітлення та

розʼяснення особливостей цього росту. Однак його

лідерське місце в рекламі визначено. Комітету з

мобільної реклами IAB Україна створив перший Case

book для того, щоб показати різноманіття інструментів,

якими ви можете досягти поставлених цілей.

Це дозволить нам усім сфокусуватися на головній меті:

створення кращого digital- досвіду для споживача та

досягнення найкращих та найбільш вимірюваних

маркетингових результатів.

3
Data
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App Store Optimization

Data



Kейс INTERTOP: як ми збільшили продажі з оновленого застосунку 

Retail

5

Проблема:

Новий мобільний застосунок INTERTOP перевипускає 

в травні 2020. На серпень заплановано масштабний 

розпродаж. Через карантин дата відкриття офлайну 

невідома. Тож команда бренду прагне мотивувати 

якнайбільшу кількість користувачів на встановлення 

саме застосунку.

Задача:

Збільшити обсяг продажів з застосунку.

Data



Рішення

6

Серпень
Час — наш ключовий фактор, тож ми відходимо від стандартів, коли спочатку

проводиться оптимізація сторінки застосунку в сторі, а тільки потім

запускається платна реклама. І виконуємо комплекс робіт з ASO паралельно

із запуском РК. Також підключаємо до застосунку аналітичні трекери

AppsFlyer та Firebase.

● Запускаємо РК на Google Ads UAC, Facebook ADS та Apple Search ADS

Advanced. Охоплюємо закінчення серпневого розпродажу. Вибираємо

кампанії, націлені на встановлення застосунку. Починаємо з 30% від

запланованого бюджету. Кампанії приносять у 2,7 рази дешевші

установки, ніж ми прогнозували.

Вересень
Змінюємо креативи на низку категорійних банерів, розширюємо бюджет.

Запускаємо кампанії в Google з оптимізацією на подію у застосунку –

додавання до Кошику. Паралельно стартуємо CPA кампанії у Facebook, які

практично відразу дають більш дешеві конверсії.

Як результат, у вересні зберігаємо обсяг покупок та установок,

отримуємо невелике зростання доходу.

Data



Рішення
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Жовтень
Жовтень присвячуємо оптимізації креативів та підготовці до Чорної п'ятниці. 

Повністю переробляємо віжуали та проводимо ряд робіт з оптимізації. 

Виходимо на зростання доходу у 54%. Водночас зростання витрат 

сумарно збільшується лише на 42%.

Листопад
У листопаді, перед Чорною п'ятницею, збільшуємо бюджет регулярних 

рекламних кампаній. Наша основна мета на цей період – зібрати трафік та 

покупців на всіх можливих майданчиках. 

Результат: бюджет зростає на 44%, проте кампанії приносять на 80% 

більше доходу, ніж у жовтні.

Data



Результати

8

За 4 місяці роботи виходимо до ТОП-1 та ТОП-

3 за важливими запитами, потрапляємо до 

ТОП-10 за високочастотними ключовими 

запитами. Отримуємо зростання кількості 

органічних установок:

● +29% в App Store

● +12% в Google Play.

Застосунок стабільно показує зростання 

продажів х2 до аналогічного періоду минулого 

року. Кількість скачувань з обох сторів 

щомісяця перетинає межу в 100 тисяч, хоча 

раніше цей показник був у 3-4 рази меншим. 

Data



Kейс Treasure Quest Blast: як збільшити покази застосунку на 283 %

Mobile games

9

Проблема:

Низька видимість в умовах високої

конкурентності.

Задача:

Основною ціллю для нашого клієнта було 

збільшення показів застосунку і залучення нових 

користувачів та встановлень додатку. 

Data
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Рішення
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За допомогою власних інструментів ми обрали 

найрелевантніші країни і підготували метадані 

(заголовок, підзаголовок і ключові слова) для 14 

локалізацій: 

● English (U.S., Australia, U.K., Canada);

● Spanish (Mexico, Spain, Catalan);

● French (France, Canada);

● German;

● Italian;

● Japanese;

● Russian;

● Ukrainian.

1
• Проведення глибинного аналізу ніші і пошук 

найбільш релевантних конкурентів. 

• Вибір пріоритетних країн для релізу оновлених 

метаданих. 

• Збір семантичного ядра для обраних регіонів. 

• Підготовка метаданих та реліз.

Data



Результат
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Ми збільшили покази застосунку на 283%. 

Найбільше зростання було в США: покази зросли на 241 %, встановлення застосунку — на 135% 

у порівнянні з періодом до ASO-оптимізації.

Data



Kейс Mergescapes: +166% показів та +60% встановлень з допомогою ASO

Mobile games

12

Проблема:

Низька кількість встановлень 

застосунку, спад популярності.

Задача:

Збільшити кількість показів та встановлень 

в обраних регіонах.

Data



1
Рішення
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• На основі аналізу ринку та конкурентів ми 

обрали основні країни для просування.

• Підготували семантичне ядро та метадані для 

цих країн у App Store.

• За допомогою власних технічних рішень, ми 

віднайшли нові релевантні пошукові терміни та 

оновили метадані.

2
• Загалом ми випустили 21 оновлену локалізацію:

Dutch, English (Australia), English (Canada), 

English (UK), English (US), French, French 

(Canada), German, Italian, Japanese, Korean, 

Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), 

Russian, Spanish (Mexico), Spanish (Spain), 

Turkish, Vietnamese, Catalan, Ukrainian, Arabic.

Data



Результат
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Після релізу ми отримали високий рейтинг за релевантними пошуковими запитами та потрапили в ТОП. 

Ми збільшили кількість показів застосунку на 166% (65 699 показів), а кількість встановлень програми 

зросла на 60% (1919 встановлень).

Data



Результат
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Нам вдалося збільшити кількість органічних показів у цільових країнах майже вдвічі.

Data



Kейс Robokana: зростання показів і встановлень завдяки ASO

Culture and education

16

Проблема:

Невелика аудиторія та низька 

видимість застосунку. У категорії 

додатків «Освіта» основним 

джерелом трафіку часто є органічний 

трафік. Тому не дивно, що клієнт 

вибрав ASO, адже мета інструменту 

Robokana – залучення органічної 

аудиторії.

Задача:

Знайти нові точки росту для застосунку

Data
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Рішення
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• Ми оновили метадані для 13 локалізацій.

• За допомогою крос-локалей (в США їх 5) нам 

вдалося задіяти максимум релевантних 

ключових слів.

1
Перш за все, ми провели аналіз конкурентів. 

Виходячи з кількості встановлень і доходів 

конкурентів у ніші, ми визначили ключові 

локалі, які потребують оптимізації. 

Потім ми зібрали семантичне ядро та 

підготували нові текстові метадані.

Data



Результат
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Завдяки новим позиціям ключових слів після випуску метаданих вдалося збільшити кількість показів 

і встановлень. За нашими підрахунками, щоденний приріст складав по 180-200 показів і 30-40 

встановлень. Фактичний приріст - майже 13 тисяч показів та 1 тисяча установок.

Data



Kейс eSiM: як збільшити кількість показів і встановлень за дві ітерації 

метаданих

Technology Services, Telecom & Internet

19

Проблема:

Лише одна пропрацьована локаль,

низькі позиції у видачі та менше 10

інсталів в день.

Задача:

Перед нами стояла задача наростити видимість 

додатка в AppStore та досягти збільшення 

органічного трафіка.

Data



2

Рішення
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Найрелевантніші пошукові запити ми додали 

в Title (заголовки), щоб якнайвище 

ранжуватися по ним у пошуці, 

і мати конверсійну видиму частину 

метаданих, яка буде максимально 

відображати функціонал мобільного додатку. 

1
• Ми зібрали конкурентів та провели детальний 

аналіз ніші. 

• Визначили пріоритетні країни по інсталам.

• Обрали для першочергового пропрацювання 

локалі, що індексуються в цих регіонах. 

• Для оптимізації метаданих зібрали семантичне 

ядро під цільові країни. 

Data



Результат
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Ми досягли значного зростання органічних показів та встановлень, і покращили рейтинг ключових 

слів. Після першого релізу органічний трафік додатку зріс на 134%. Після другого – на 107% у 

країнах, над якими ми працювали. Кількість інсталів додатку також зросла.

Data



Результат

22
Data
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Apple Search Ads

Data



Kейс INTERTOP: збільшуємо кількість установок і зменшуємо CPA
Marketplace & Online Retail

24

Проблема:

Зменшення кількості установок при

стабільному бюджеті

Задача:

Збільшення кількості інсталів в Apple Search Ads 

в рамках існуючого бюджету.

Data



Рішення
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1
Ми провели детальний аналіз, який показав, що 

кампанії Discovery перестали приносити нові 

релевантні пошукові запити.  

Тому ми вирішили розподілити бюджет між іншими 

групами запитів. 

А також зменшили бюджет на групи з високою 

вартістю інстала - Data Collection і Common Term.

Data



Результат
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Нам вдалося підвищити кількість установок додатку на 12,3% і зменшити вартість одного інстала на 

12, 31% в порівнянні з попереднім місяцем при умові збереження попереднього бюджету. 

Data
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Apple Search Ads

із застосуванням performance-

підходу

Data



Kейс RIA: зростання завантажень додатку й підвищення ROMI

Категорія: Marketplace

28

Задача:

Головне завдання для обох порталів: збільшити 

кількість завантажень додатків DOM.RIA (аудиторія 

зацікавлена в купівлі, продажу й оренді нерухомості) 

й AUTO.RIA (аудиторія зацікавлена в купівлі й 

продажу авто). Також потрібно досягати показників з 

ROMI (Return on Marketing Investment), тобто 

підвищувати рентабельність витрат на рекламу.

Клієнт самостійно просуває додатки в Google / 

Facebook Ads. Просування за допомогою Apple 

Search Ads — джерело додаткового якісного трафіку, 

який конвертується в ліди.

Data



Рішення
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1. Брендова кампанія — дозволяє захистити бренд клієнта у видачі App Store. Додаток буде завжди на першій 

позиції за брендовими запитами DOM.RIA й AUTO.RIA, щоб клієнти не йшли до конкурентів. Також будуть 

зображені оголошення за брендовими запитами в різній інтерпретації написання: “дом ріа”, “домріа”, “авто ріа”, 

“ріа авто” та інші.

2. Кампанія на конкурентів — дозволяє забрати трафік конкурентів, таргетуватися на ключові слова, пов‘язані з 

брендами конкурентів.

3. Категорійна кампанія орієнтується на запити, пов‘язані з категорією додатку. Наприклад: “оренда квартир”, 

“купити авто”.

В кампаніях ми використовуємо брендові, категорійні й конкурентні ключові слова в точній відповідності. Таким чином 

працюємо з найбільш ефективними й конверсійними запитами.

1. Щоб не втратити додатковий релевантний трафік, і розширити семантичне ядро, ми налаштували кампанію з 

ключовими словами з широким типом відповідності й Search Match. Останній автоматично підбирає ключові 

слова на базі машинних алгоритмів відповідно до контексту додатку. В кампанії з ключовими словами з широким 

типом відповідності й Search Match ми додали мінус-слова з брендової, категорійної й кампанії за конкурентами. 

Це дозволяє точніше оцінювати ефективність кожної групи запитів. У міру збирання статистики ефективні ключові 

слова додаються у точній відповідності, а неефективні додаються як мінус-слова.

Навесні 2021 вийшла iOS 14.5, користувачі тепер можуть забороняти відстежування в додатках. Ми продовжуємо 

працювати в Apple Search Ads, впроваджуємо всі рекомендації платформ, щоб не знизити ефективність рекламних 

кампаній.

Data



Результат - зниження вартості завантаження й зростання ROMI

30

• Кількість завантажень: 30 000 Auto RIA та 20 000 DOM RIA

• Вартість завантаження (CPI) = 0,12 доларів для Auto RIA 

та 0,17 для DOM RIA

• CR за завантаження – 73 % для обох додатків

• ROMI за лютий 2021:445% для Auto RIA та 17% для DOM 

RIA

Data
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AppNext із застосуванням 

performance-підходу

Data



Kейс Rocket: знизити CPO та збільшити CR під час ребрендингу

Категорія: Food Delivery

32

Задача:

Performance-кампанія для додатку Rocket мала два 

основні завдання:

• Збільшити кількість завантажень додатку Rocket;

• Знизити вартість замовлення після встановлення.

Період кампанії: грудень 2020 — липень 2021.

Data



Знизити CPO та збільшити CR під час ребрендингу

33

Клієнт просуває додаток в Google Ads і Facebook Ads. Нам 

важливо було знайти нові джерела трафіку, щоб 

масштабувати кампанію.

Ми запропонували протестувати новий на ринку України 

інструмент для просування додатків — AppNext. Це найбільша 

платформа для додатків. AppNext має єдиний на ринку 

рекомендаційний рушій, що підтримує розміщення як в 

застосунках, так і на пристроях Samsung, Xiaomi та Oppo. 

AppNext співпрацює з OEM (Original Equipment Manufacturer), 

операторами й розробниками додатків. Компанія створює нову 

екосистему взаємодії з аудиторією, що базується на власній 

технології Appnext Timeline — функції, яка передбачає 

поведінку користувачів.

Data



Рішення
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Ми налаштували кампанії на залучення нової аудиторії з 

оплатою за CPI та оптимізацією під CPO. Для відстежування 

кількості й вартості транзакцій використовували Adjust.  

Таргетувалися на міста-мільйонники. Користувачи бачили 

креативи в розділі рекомендації на своїх смартфонах, в 

залежності від їх інтересів. Формати відрізнялись, залежно 

від плейсменту, і адаптувались під нього. Реклама мала 

максимально нативний вигляд.

По мірі збирання даних і аналізу результатів ми коригували 

вартість для різних місць розміщення. Виключали 

неефективні, посилювались в тих, які показували гарний 

результат.

Data



Результат
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З грудня 2020 по липень 2021 нам вдалося знизити вартість CPO на 50% відносно 

початкових показників кампанії, та збільшити CR із завантаження додатку в замовлення 

удвічі з каналу AppNext.

Data
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Cистема Google

Mobile First Index

Data



Kейс Leroy Merlin: Як редизайн сайту допоміг збільшити продажі в 3 рази

DIY-рітейлер

37

Проблема:

Низька конверсія сайту в продажі

Задача:

• Аналіз проблемних зон сайту

• Пошук кращих рішень для побудови воронки 

продажів на сайті для закриття угоди

• Враховувати брендбук та ДНК бренду при 

розробці дизайну та логіки сторінок

• Сформувати рішення, які вирішать задачу -

збільшити продажі сайту мінімум у два рази

Data



Деталізація впроваджених рішень
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• Слайдер на Головній має легко читатись, в 

єдиному стилі, з посиланням на акції

• Каталог має бути видимим без додаткових 

взаємодій будь-якому користувачу, особливо в 

мобільній версії

• Пошук має бути помітним для всіх користувачів 

і з кнопкою “Пошук”

Cистема Google - Mobile First Index пріоритетно індексує 

мобільну версію та більше ніж 60% трафіку надходить з 

мобільних пристроїв

Data



Деталізація впроваджених рішень
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• В мобільній версії кнопка “Фільтр” має бути 

найбільш помітним елементом

• Ціна має бути найбільш помітним елементом 
на тизері та на картці товару

• Копійки та валюта не мають звертати на себе 
увагу

• Дублююче меню не має займати більше ніж 
одну стрічку

Data



Результат
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В результаті злагодженої та кропіткої роботи команди фахівців 

Leroy Merlin та Webpromo було досягнуто відмінних показників.

У цифрах це виглядає так:

Дохід 315,91%

Коефіцієнт 

транзакцій
217,80%

Транзакції 361,07%

Як видно, менш ніж за рік, на початок 2020 р. дохід від продажу 

через сайт збільшився на 315%. 

Data



Результат
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Аналіз проведено і виявлено

7 критично важливих

помилок

Опрацювали 12 сайтів
з ринку України та штатів для пошуку

оптимальних воронок користувача

Враховані побажання по збереженню

ДНК бренду

Data
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SMM з елементами
Marketing, advertising strategy

Creative, desisgn

NATIVE ADVERTISING

NFLUENCER MARKETING & CREATIVE USE OF 

PLATFORMS

Advertising company

PPC

Data



Kейс Jägermeister: Створення комюніті навколо бренду Jägermeister

Food & drink

43

Проблема:

Існують декілька брендів, що виступають на території вечірок - вони відомі та

активні у офлайні. В цей же час, кількість концертів, вечірок, фестивалів і самих

закладів (бари, клуби) досить обмежена. Ускладнює проблему те, що сама по собі

категорія поціновувачів суто нічного життя невелика.

Задача:

Транслювати аудиторії емоційну суть бренду та зміцнити культуру споживання 

Jägermeister у форматі крижаних шотів.

На базі існуючих Instagram- та Facebook-сторінок бренду:

• вибудувати максимальне органічне охоплення й залучити користувачів у життя 

бренду;

• підвищити ER за допомогою нової тематичної стратегії;

• підняти знання про продукт та температуру його споживання;

• cтимулювати продаж продукції.

Data
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Щоб перезапустити комунікацію бренду ми змінили рубрикатор, візуальний стиль контенту і тексти 

публікацій. Тепер він розміщувався лише увечері (час розваг), за рахунок фотосесій став унікальним, 

і загалом більш стильним та цікавим, з максимальним використанням активацій і call to action. Ще ми 

зменшили кількість статичного контенту, збільшили динамічного і ввели віжуали виготовлені у 3D. 

Так ми реалізували комунікацію в стилі Тotal Fun.

Також ми почали регулярно реалізовувати для підписників різного роду кампанії: 

наприклад, на Хеловін у 2021 році створили з 16-ти Іnstagram-сторінок квіз-лабіринт в якому 

підписники повинні були знайти секретну локацію. А у 2020-му за кожну згадку сторінки в сторіз 

дарували підписникам їх селфі майстерно оброблені дизайнерами;

на Октоберфест просували коктейль Beer & Deer, на матчі Євро підтримували конкурсами футбольну 

збірну України а ще вітали подарунками студентів, барберів, тату-майстрів та ін;

також, ми випустили Jägerbooks (записники), разом з графіті-майстрами провели кампанію на 

rozetka.ua, створили мерч, розробили унікальні етикетки і реалізували екопроєкт у якому разом з 

художниками створили з касових чеків 56 унікальних листівок.

У створенні сильного комюніті нам регулярно допомагали інфлюєнсери і амбасадори бренду — у 

2021-му році ми реалізували десятки проявів продукту у публікаціях та сторіз. На розвиток комюніті 

амбасадорів бренду була спрямована окрема програма з залучення талановитих представників 

різних професій та інтересів: від мікро- до мега-інфлюєнсерів.

Рішення

Data

https://cases.media/case/onlain-vecherinka-dlya-fanov-jaegermeister-v-chest-khellouina
https://cases.media/case/kolaboraciya-jaegermeister-iz-grafiti-maistrami-dlya-rozetka
https://sostav.ua/publication/list-vki-z-chek-v-ja-germeister-zapustiv-vlasnij-ekopro-kt-90997.html
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Результат
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● Протягом 2021-го рік кількість підписників у Facebook та Instagram збільшилася на 4 154  та 4 559 підписників 
відповідно. У 2020- му ці показники становили приблизно 3 000 підписників;

● Загальна кількість охоплень за 2021 рік у Facebook та Instagram склала 8 346 068 та 8 145 324 підписників відповідно. У 
2020- му ці показники становили 7 224 191 та 7 093 524 підписників;

● Середній показник ER у Facebook та Instagram склав 1,2%% та 20,1%. У 2020- му ці показники становили 2,1% та 17,3%;

● Тільки під час однієї активації “Жахливий квест” на Хелловін ми зібрали 13 876 реакцій під постами та отримали 6 481 

перехід на сторінку бренду в Instagram. Загальна кількість учасників склала 740 при запланованих 250 а охоплення 

кампанії склало 1 141 684 користувачів;

● Лише в одну кампанію до Евро 2021 ми залучили 13 інфлюєнсерів з інтересамим “вечірки” та “футбол” з загальною 

аудиторією біля 3 000 000 підписників, ми отримали залученність у розмірі 608 222 людей та 36 767 одиниць реакцій;

● Середня кількість реакцій за 2021 рік у Facebook становить: 
лайки — 12 828 проти 4 587 у 2020-му;
поширення — 218 проти 286 у 2020-му;
коментарі — 1 116 проти 944 у  2020-му.
Середня кількість реакцій за 2021 рік у Іnstagram становить: 
лайки — 15 564 проти 6 793 у 2020-му; 
поширення  – 248 проти 333 у 2020-му; 
збереження — 561 проти 321 у 2020-му; 
коментарі — 1 320 проти 688 у 2020-му.

Data

https://www.facebook.com/Jagermeisterua
https://www.instagram.com/jagermeister_ua/
https://cases.media/case/jaegermeister-v-khellouin-strashno-uzhasnyi-kvest-dlya-nastoyashikh-fanatov
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Marketing, advertising strategy

PPC, App Store Optimization

Data



Kейс Leobank: як вивести застосунок необанку на ринок Азербайджану

Fintech&banking

48

Проблема:

Необанк ー новий, незнайомий продукт для 

користувачів ринку Азербайджану.

Задача:

Вивести новий банк на ринок Азербайджану.

Data



Рішення
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1Оскільки Азербайджан не має власної локалізації в App Store, ми використали локалізацію en-UK, яка працює в 

цій країні. А спираючись на гіпотезу, що певна кількість девайсів можуть мати локалізацію RU, ми додали 

контент такою мовою. Це дозволило охопити додатково до 20% ЦА.

Для Google Play ми зібрали семантичне ядро азербайджанською та російською 

мовами.

Нові метадані та тексти повних описів застосунку також було створено двома мовами.

Для відображення УТП застосунку через візуальне оформлення сторінок у сторах, ми 

сформували технічне завдання з референсами та рекомендаціями. 

Найефективніші шаблони метаданих та скрінів були визначені шляхом проведення А/В-

тестування.  

На основі даних аналізу ніші та продукту були обрані стратегічні точки росту та інструменти діджитал-маркетингу. Для 

застосунку Leobank ми розробили та втілили ASO-стратегію, а також послідовно задіювали платні канали просування, 

щоб залучити більше цільової аудиторії.

Розробка та втілення ASO-стратегії 

На етапі розробки ми зібрали семантичне ядро та підготували тексти, які опублікували з релізом застосунку. 

Data



Рішення
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2
PPC-стратегія за моделлю AIDA

Бренд Leobank виходив на ринок Азербайджану у три етапи: 

Передзамовлення ⇒ Реліз ⇒ Підкріплення.

Ми працювали над впізнаваністю бренду, зростанням інтересу та посиленням 

бажання у користувача отримати новий продукт. Тому для просування 

застосунку обрали найоптимальнішу модель AIDA (SEE-THINK-DO-CARE).

Ми визначили набір інструментів, який міг пов’язати події та скласти план 

бюджетування для досягнення основних цілей клієнта ー отримання кредитного 

ліміту на активовану картку.

Стратегію просування для застосунку Leobank ми побудували на основі 

кампаній Google Ads UAC та Facebook Ads:

● кампанії, націлені на збільшення кількості інсталів застосунку;

● кампанії, націлені на цільові дії (наприклад, активація картки 

користувачем).

Data



Результати
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Результати ASO-стратегії

App Store Google Play

Органічні установки 92K+ 454K+

Коефіцієнт конверсії 74% 61%

За сім місяців необанк отримав з усіх каналів просування майже в 4 рази більше активацій 

від початкового плану, а CPI залишився на 35-40% нижчим, ніж ми планували до запуску.

Результати ASO за період 

листопад 2021-травень 2022

Результати* платних каналів просування 

за період листопад 2021-травень 2022

Результати PPC-стратегії

App Store Google Play

Всього установок 135K 540K

Установок з рекламних 

кампаній

45K+ 90K+

Видано карт 90K+ 290K+

*За винятком SKaD Network конверсії

Data
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DATA-DRIVING TARGETING

& PROGRAMMATIC

Data



Kейс WAR AFTERMATH, International conference promo.

Politics & Government

53

Проблема:

Як привернути увагу лідерів думок Європи до

розбудови Украхни після війни в умовах кризи, яку ця

війна спонукала.

Задача:

Поширити обізнаність про конференцію серед 2 

ключових аудиторій, які цікавляться ситуацією в Україні:

● міжнародні журналісти, які висвітлюють події в 

Україні, ЗМІ – до Дня ЗМІ 27 квітня

● аналітики, лідери думок, активісти – на 

конференцію 28-29 квітня

Підтримати присутність події в інфопросторі.

Data



Ввідні
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Період – Квітень 19-27, 2022 (9 днів)

7 цільових країн: Польща, Німеччина, Австрія, Чеська Республіка,

Нідерланди, Франція, Велика Британія

Канали:  Новинні портали та додатки, Facebook, Twitter

Результати

Фактичні цілі щодо охоплення та кліків перевищено заплановані завдяки введення в 

кампанію провідних соціально - економічних порталів, які забезпечили ширше охоплення.
Data



Порівняння ефективності каналів
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Найефективнішим каналом за CTR і за кількістю кліків став Twitter.

Twitter найкраще залучає ЦА журналістів та громадянських активістів, і аудиторія краще 

реагує на нашу тему.

Найефективнішим каналом за охопленням є розміщення банерів на ТОП-порталах, 

оскільки вони спочатку мають значну місячну аудиторію.

Усі канали перевищили 

середній CTR:

Fb – 0,4-0,72%, banners –

0,3-0,87% *

*Джерело: Ukr. Internet Association research’21
Data



Для ознайомлення з інструментами дивіться вебінар у записі:
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Переглянути

Data

https://youtu.be/8C3yBeDoCFw


Дякуємо за співпрацю!

Якщо у вас є зауваження, пропозиції та доповнення, будь ласка 

повідомте нас електронною поштою 

anastasiya.baydachenko@iab.com.ua

Ми врахуємо усі конструктивні доповнення у наступній редакції

Mobile


