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URADNI CENIK STORITEV
STORITEV CENA

DIGITALNI MARKETING

PAKET S 289 €
Paket namenjen popolnim začetnikom, ki želijo svojo storitev ali produkt ponujati s pomočjo Facebook oglaševanja 
z minimalnim vložkom.

2x Postavitev Facebook kampanj (Prospecting in Remarketing)

5x Priprava kreativ (3x foto, 2x video)

4x Izdelava marketinških tekstov za uporabo pri oglasih

1x Mesečno poročanje o rezultatih in predlogi izboljšav

Redno preverjanje in optimizacija oglasov, vodenje projekta, usklajevanje in koordinacija

Raziskava ustreznih umestitev in načinov ciljanja (Audience Insights, Google Analytics demographic data)

Vzpostavitev sledenja konverzijam (Custom Conversions in/ali Standard Events)

PAKET M 549 €
Paket namenjen manjšim podjetjem, ki želijo svojo storitev ali produkt ponujati s pomočjo Facebook oglaševanja, ki 
na mesečni ravni prinaša zanesljive rezultate in močno prezenco na socialnih omrežjih.

5x Postavitev Facebook kampanj (Prospecting in Remarketing) 

10x Priprava kreativ (6x foto, 4x video)

10x Izdelava marketinških tekstov za uporabo pri oglasih

2x Mesečno poročanje o rezultatih in predlogi izboljšav

Social Media Management (3x tedensko FB objava, 3x tedensko IG objava, 3x tedensko IG Story objava)

Redno preverjanje in optimizacija oglasov, vodenje projekta, usklajevanje in koordinacija

Raziskava ustreznih umestitev in načinov ciljanja (Audience Insights, Google Analytics demographic data)

Vzpostavitev sledenja konverzijam (Custom Conversions in/ali Standard Events)

PAKET XL 999 €
Paket namenjen manjšim in srednjim podjetjem, ki želijo svojo storitev ali produkt ponujati s pomočjo Facebook 
oglaševanja z večjim vložkom, ki na mesečni ravni prinaša rezultate s katerimi se podjetje razvija in redno pridobiva 
nove kupce ter stranke. V paketu je vključena zelo močna prezenca na socialnih omrežjih z vsemi dodatki 
digitalnega marketinga, ki podjetje pozicionira kot resnega igralca na področju oglaševanja.

10x Postavitev Facebook kampanj (Prospecting in Remarketing)

20x Priprava kreativ (15x foto, 5x video)

20x Izdelava marketinških tekstov za uporabo pri oglasih

4x Mesečno poročanje o rezultatih in predlogi izboljšav

Social Media Management (5x tedensko FB objava, 5x tedensko IG objava, 5x tedensko IG Story objava)

Redno preverjanje in optimizacija oglasov, vodenje projekta, usklajevanje in koordinacija



Raziskava ustreznih umestitev in načinov ciljanja (Audience Insights, Google Analytics demographic data)

Vzpostavitev sledenja konverzijam (Custom Conversions in/ali Standard Events)
Oblikovanje dodatnih remarketing skupin in lookalike občinstev (Video Views lookalike, lookalikes na osnovi 
Standard Eventov, Page visitors lookalikes …)

Spremljanje aktivnosti konkurence (Facebook Ad Library)

Analiza Audience Insights in Google Analytics za dodatne ideje za ciljne skupine

A/B testing oglasnih kreativ (headines, text)

Testiranje učinkovitosti različnih tipov kampanj (PPE, Traffic, Conversions)

Testiranje optimizacije za različne nivoje Standard eventov (ViewContent, Lead, Add To Cart, Purchase)

Urejanje ali dodajanje avtomatiziranih pravil (rules) za kampanje/oglasne skupine/oglase
Analiza Facebook kampanj po demografskih podatkih, napravah in ostalih možnostih (Report Breakdowns, 
Facebook Analytics)

Enkratni fiksni strošek ob postavitvi 350 €
Ustvarjanje Facebook oglaševalskega računa

Urejanje Business Manager računa ter vseh dostopov do Facebook Ads Manager in Facebook strani

Vzpostavitev Facebook Pixla in integracija s spletno stranjo

Nastavitev ciljev, eventov in dashboardov za spremljanje uspešnosti

Testiranje delovanja skript oziroma Event Tracking testiranje

Vzpostavitev infrastrukture za dinamični remarketing, polnjenje Audience skupin z obstoječimi e-maili 
naročnika

Vzpostavitev Google Analytics računa za pravilno spremljanje metrike

Vzpostavitev Hotjar računa z namenom rednega pregledovanja Heatmap, Funnel, Recordings in Forms

Pregled spletne strani in optimizacija za izboljšanje konverzije

Pagespeed Insight vpogled in optimizacija za izboljšanje hitrosti spletne strani

Ponudba zajema strošek opisanih storitev, katere se opravlja in obračunava mesečno.

Vse potrebne vsebine (npr. teksti in fotografije) ter oblikovana navodila, zagotovi naročnik.

Ob potrditvi ponudbe je potreben 50% avans plačila ponudbe za enkratne postavke, plačilo druge polovice pa po izvedbi 
storitve. Za vse mesečne postavke pa se obračunajo 100% po opravljeni storitve. 

Potrditev ponudbe velja kot pogodba. S potrditvijo ponudbe se kupec zavezuje, da je prebral splošne pogoje poslovanja na 
spletni strani podjetja Junikorn United d.o.o.: www.junikorn.si/splosni-pogoji
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