
Кейси 
по SMM просуванню



Симедіка УА- офіційний дистриб’ютор 
ветеринарних препаратів в Україні. 

Цільова аудиторія: ветеринари, власники ферм 
та птахофабрик. 

Цілі присутності в соціальних мережах:

● Підвищення залученості та активності 
учасників на офіційній сторінці;

● Залучення нових користувачів.
● Збільшення кількості переходу на сайт. 

Сторінки для ведення: 

Facebook: https://www.facebook.com/cymedicaua 

Період просування: 28.01.2019 - до нині 

https://www.facebook.com/cymedicaua


Проведені роботи: Симедіка УА

● Розробка фірмового стилю для сторінки спільноти. Оформлені в єдиному корпоративному стилі, вони 
вибудовують візуальну комунікацію бренду і закріплюють впізнаваний образ у споживачів. Рубрикація 
контенту за допомогою кольору. 

● Співпраця з копірайтерами (експертами в сфері ветеринарії) для написання експертного контенту. 
● Написання текстів публікацій. 
● Підтримка комунікації.
● Запуск таргетованої реклами з метою охоплення та залученості до публікацій. 
● Організація та проведення конкурсів: обрати найкраще фото з домашнім улюбленцем, фото з 

господарською твариною. 

 



Оформлення публікацій відповідно до категорій: 



Результати роботи: 
1. Збільшився відсоток залученості публікацій та активність публікацій.
2. Кількість підписників на 28.01.2019- 554 чоловіки. 

Кількість підписників на 28.01.2021 -  4159 чоловік.
Приріст підписників -  +3604.

3. Максимальне органічне охоплення публікацій: 6365 чоловік. 
4. Максимальне платне охоплення - 52 424 людини.    
5. Середній ЕR публікації за весь період - 10,6 %.
6. Проведено 5 конкурсів. 



ТМ Vitals - компанія, що виготовляє 
електроінструменти, будівельну та садово-
паркову техніку, зварювальне обладнання та 
промислові обігрівачі. 

Цілі присутності в соціальних медіа:

● Підвищення залученості та активності 
учасників офіційних спільнот;

● Залучення нових користувачів.
● Збільшення кількості переходів на сайт. 

Сторінки для ведення: 

Facebook: https://www.facebook.com/vitals.ua/ 

Період просування: 1.11.2019 - 01.04.2020 

https://www.facebook.com/vitals.ua/


Завдання: 
● Розробка фірмового стилю для сторінки. Оформлення дизайну банерів до публікацій в єдиному 

корпоративному стилі.
● Написання текстів до публікацій;
● Підтримка комунікації на сторінції; 
● Запуск таргетованої реклами з ціллю: збільшення охоплення, залученість публікацій та конверсії;
● Організація та проведення конкурсів. 



Приклади публікацій:



Результати ведення та просування: 
● Кількість підписників на 01.11.2019 -  - 23 504.
● Кількість підписників на 01.04.2020 - 28 232. 
● Приріст підписників - +4 728.
● Охоплення публікацій за місяць: 814 04 людини.
● Максимальне денне платне охоплення: 92 766 чоловік. 

Максимальне денне органічне охоплення: 28 179.  
● Середній ER публікації  - 1.4%



 “Пан Курчак”  - агропромислова група, 
що займається виробництвом м'яса птиці

Цілі присутності в соціальних медіа:
● Підвищення залученості та активності 

учасників офіційних спільнот;
● Залучення нових користувачів.
● Збільшення кількості переходів на сайт. 

Сторінки для ведення: 

Facebook: https://www.facebook.com/pankurchak/ 

Instagram:https://www.instagram.com/pankurchak_ua 

Період просування: 10.02.2019 - 10.06.2020  

https://www.facebook.com/pankurchak/
https://www.instagram.com/pankurchak_ua


Приклади публікацій: 



● Створення сторінки в Інстаграм та Фейсбук;
● Розробка 2 варіантів фірмового стилю в корпоративних 

кольорах. Створення анімаційних банерів; 
● Розробка контент-плану, написання текстів до публікацій 

створення візуальних елементів ;
● Підтримка комунікації на сторінції (робота з 

коментарями/повідомленнями); 
● Організація та проведення конкурсів; 
● Розробка та публікація сторіс;
● Розробка та підготовка 3-х обкладинок для Фейсбук;   
● Створення рубрик, поділ їх хештегами; 
● Співпраця з блогерами;  
● Створення рекламних креативів, запуск таргетованої реклами 

з ціллю: збільшення охоплення, залученість публікацій.

Проведені роботи:



Результати ведення Facebook: 
● Кількість підписників на 10.02.2020: 0 
● Кількість підписників на 10.06.2020: 3 573  
● Приріст підписників: +3 573 
● Максимальне охоплення публікацій за місяць: 230 848 осіб.
● Максимальне денне платне охоплення: 70 302 осіб. 
● Максимальне денне органічне охоплення -  2723 особи. 
● Середній ER публікації  - 1.9%

Результати ведення Instagram: 
● Кількість підписників на 10.02.2020 -  - 0.
● Кількість підписників на 10.06.2020 -  900  
● Приріст підписників - +900
● Максимальне денне платне охоплення: 124 833  осіб. 

Максимальне денне органічне охоплення:596 осіб.  
● Середній ER публікації  - 14,4%



Gunsel - український автоперевізник, який надає 
послуги експрес-доставки вантажів та пасажирських 
перевезень.

Цілі присутності в соціальних медіа:
● Підвищення залученості та активності 

учасників офіційних спільнот;
● Підтримання комунікації з користувачами;
● Опрацювання та передача запитів та відгуків до 

відділу пасажирських перевезень;
● Залучення нових користувачів;
● Збільшення кількості переходу на сайт. 

Сторінки для ведення: 

Facebook: https://www.facebook.com/gunselgroup 

Instagram: https://www.instagram.com/gunselgroup 

Період просування: 15.03.2019 - 15.03.2020

https://www.facebook.com/gunselgroup
https://www.instagram.com/gunselgroup


Приклади публікацій: 



● Розробка 2-х варіантів фірмового стилю в корпоративних 
кольорах. Створення анімаційних банерів;

● Розробка контент-плану, написання текстів до публікацій, 
створення візуальних елементів;

● Підтримка комунікації на сторінці (робота з 
коментарями/повідомленнями, передача до служби 
опрацювання звернень); 

● Організація та проведення конкурсів; 
● Розробка та публікація актуальних сторіс;
● Розробка та підготовка обкладинки для Facebook;  
● Співпраця з блогерами; 
● Створення рекламних креативів, запуск таргетованої реклами 

з ціллю: збільшення охоплення, залученість публікацій.

Проведені роботи:



Результати ведення Facebook: 

● Кількість підписників на 15.03.2019 - 3 332.
● Кількість підписників на 15.02.2020 - 7 333.
● Приріст підписників +4001.
● Середній ЕR поста за весь період 1.0%.
● За рахунок запуску реклами з 15.03.2019 - 15.02.2020 охоплено 580 327 користувачів.

Призначення роботи реклами:
● охоплення постів;
● залученість постів;
● трафік на сайт і сторінку в Instagram;
● залученість поставити сторінці "подобається";
● трафік на сайт (сумарний органічний і платний):

нових відвідувачів на сайті 4639 осіб.



Результати ведення Instagram: 
Кількість підписників на 15.03.2019 - 338.
Кількість підписників на 15.02.2020 - 2520.
Приріст підписників: 2182 

Приріст підписників здійснювався  за рахунок запуску реклами та 
проведення розіграшів з умовою підписатися на сторінку.

Трафік на сайти з Instagram:
Переходи на сайт Lines

● сеансів 1106;
● користувачів 1095;
● унікальних користувачів 738.

Переходи на сайт Cargo
● сеансів 221;
● користувачів 125;
● унікальних користувачів 133.

Переходи на сайт Gunsel
● сеансів 416;
● користувачів 385;
● унікальних користувачів 370.



Yamamay — італійський бренд нижньої білизни, купальників та домашнього одягу.

Цільова аудиторія: жінки, 25-54 роки, які мають дохід 
середній та вище середнього. Інтереси покупки, онлайн 
покупки, нижня білизна, купальники. 

Цілі присутності в соціальних мережах:

● Підвищення залученості;
● Залучення нових користувачів;
● Підтримка комунікації з аудиторією;
● Старт продажів через соцмережі. 

Сторінки для ведення: 

Facebook: https://www.facebook.com/Yamamay.ua 

Instagram:  https://www.instagram.com/yamamay_ukraine 

Період просування: 28.01.2019 - 13.09.2020

https://www.facebook.com/Yamamay.ua
https://www.instagram.com/yamamay_ukraine


Проведені роботи Yamamay 

● Ведення сторінок в мережі Facebook та Instagram;
● Слідкування за опублікованим контентом на італійській 

сторінції, підбір відповідного матеріалу та створення 
контенту; 

● Видалення накручених підписників; 
● Публікація контенту;
● Комунікація  з аудиторією; 
● Створення та наповнення магазину Facebook товарами; 
● Створення та публікація історій; 
● Проведення виїзної фотосесії;
● Пошук та підбір блогерів для співпраці, комунікація з 

ними; 
● Запуск таргетованої реклами на залученість та 

підписників.  



Результати Yamamay 

● Видалено 10 000 ботів; 
● Підібрано 7 блогерів з відповідною аудиторію та проведено комунікацію з 

ними; 
● Запущено рекламу на залученість; 
● Проведено розіграш; 
● Підвищення залученості на сторінці; 
● Старт продажів через інстаграм та підвищення кількості проданих товарів; 
● Приріст підписників +1 000.


