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Future Project... z nami przyszłość
jest na wyciągnięcie ręki!
NASZA OFERTA
1) Tworzenie kampanii Google AdWords
Tworzymy kampanie AdWords oraz zajmujemy się optymalizacją pod kątem
doboru słów kluczowych.
Obecnie reklama w Google AdWords jest najczęściej wybieraną formą
reklamy wśród przedsiębiorców. Sam decydujesz, ile wydasz na reklamę.

Nasze propozycje:


kampania reklamowa w sieci wyszukiwania od 250 zł,

dobór odpowiedniej ilości słów kluczowych oraz podział ich na grupy reklam.
Propozycja treści reklamowej dla Twoich produktów;



kampania remarketingowa

od 200 zł,

zaprojektowanie reklam banerowych, które spełniają funkcję remarketingu.
Cena uzależniona od liczby zamówionych formatów banerów.

Reklamodawca ponosi dodatkowe opłaty za kampanię w sieci wyszukiwania w
wysokości 10% od kwoty miesięcznego budżetu za utrzymanie kampanii oraz
optymalizację kampanii

Podane kwoty są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.
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O Future Project
Programowanie, wykonywanie stron www, oryginalny internetowy design, pisanie programów
komputerowych, takie usługi z branży informatycznej i nowoczesnych technologii wykona dla Ciebie
Future Project. Dla nas linijka kodu to coś więcej, niż nic nieznaczące znaczki i symbole... ☺ W każdym
kodzie ukryta jest określona funkcjonalność. Znajdź ją razem z Future Project i wejdź z nami w
przyszłość!

Future Project powstał, aby świadczyć kompleksowe usługi informatyczne z zakresu programowania dla
firm i klientów indywidualnych. W naszej działalności cechuje nas innowacyjność, kreatywność,
terminowość oraz indywidualne podejście do każdego projektu. Służymy radą i doświadczeniem,
pomagamy w wyborze optymalnego rozwiązania dla konkretnego zlecenia. Wszystkie realizacje
wykonujemy
terminowo
z
dużym
zaangażowaniem
i
pasją
tworzenia.
Zespół Future Project pomoże Ci m. in. zaprojektować i wdrożyć aplikację, stworzyć sklep internetowy
lub stronę www, zaprojektować oryginalny design w sieci, napisać programy komputerowe, a wszystko
to przy wykorzystaniu najnowszych na rynku technologii!

Nadchodzi czas nowych możliwości i nowych rozwiązań…
Wejdź z nami w przyszłość!
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