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Хочете, щоб про ваш товар дізналися потенційні споживачі і захотіли його купити? Тоді ви звернулися за вірною 

адресою! 

Вас вітає команда висококласних фахівців з маркетингу і просування товарів і послуг з використанням 

можливостей мережі Інтернет. 

Ось лише частина того, що ми пропонуємо вам: 

• дослідження ринків країн колишнього СРСР по будь-яким видам товарів і послуг; 

• спеціалізований пошук інформації; 

• підготовка індивідуальних аналітичних оглядів; 

• допомога в «білій»* пошуковій оптимізації сайтів; 

• аффіліейт-маркетинг і прямий маркетинг; 

• розміщення банерів і текстових оголошень на довірених сайтах; 

• підготовка, розміщення і супровід банерної та текстової реклами в сервісах Google AdWords та Яндекс.Директ; 

• створення і ведення дискусій в соцмережах та на різних спеціалізованих форумах; 

• створення ефективної текстової реклами та високоякісного оптимізованого контенту різної тематики; 

• створення посилань на сайт у мережі Інтернет; 

• дослідження попиту і пропозиції на ринку товарів і послуг; 

• проведення конкурентного аналізу; 

• послуги віддаленого секретаря; 



3 
 

 
clevercrayon.com 

• і багато іншого 

Оскільки підрозділ маркетологів є частиною ІТ-компанії, наш список послуг набагато ширше і не обмежується 

маркетингом. Дизайнери, веб-розробники, перекладачі та копірайтери завжди готові внести свій внесок в успішне 

просування ваших товарів і послуг. 

Щоб ваш товар або послуга вигідно виділялися на тлі того, що пропонують ваші конкуренти, ми прагнемо для 

кожного Клієнта знайти або створити "родзинку" - ту особливість, яка відрізнить його товари або послуги від 

інших, приверне і утримає увагу покупців. 

Всі зусилля наших фахівців спрямовані на те, щоб результати приносили реальний прибуток Клієнту! 
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Ми надаємо послуги в наступних сферах: 

• Дослідження ринку 

 Вивчення попиту на товар / послугу, аналітичні огляди по окремих сегментах ринку, конкурентний аналіз, аналіз попиту та 

пропозиції, тощо. 

• Планування і проведення рекламних кампаній в Інтернет 

Визначення оптимальної рекламної стратегії саме для вашого товару, повний спектр послуг з реклами в мережі Інтернет. 

• Створення ефективної реклами 

Текстові рекламні оголошення, у тому числі для контекстної реклами, банери, макети для друкованої реклами й ін. 

• «Біла»* пошукова оптимізація (SEO) 

Створення оптимізованого контенту, нарощування посилальної маси, розміщення інформації на довірених сайтах і багато іншого. 

• Партнерський маркетинг 

Управління партнерською програмою клієнта, визначення оптимальної стратегії залучення партнерів і т.д. 

• Прямий маркетинг 

Створення та / або розсилання маркетингових матеріалів. ** 

• Видання і просування iOS додатків 

Повний цикл послуг з видання та просуванню додатку, розробленого Клієнтом. 
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* Дозволені методи оптимізації сайту під пошукові машини називаються «білими» методами оптимізації. І навпаки - методи, які 

пошуковими машинами не вітаються і за використання яких на сайт можуть накладатися санкції, називаються «чорними». 

НАВІТЬ НЕ ПРОСІТЬ наших фахівців використовувати методи «чорного» SEO. Ми цінуємо свою репутацію. 

** Ми НЕ розсилаємо СПАМ! Наперед просимо не звертатися до нас з подібними пропозиціями. Дякуємо. 

(Спам - це розсилка рекламних повідомлень особам, які не висловили бажання їх отримувати, а також самі подібні повідомлення.) 

Якщо ви не знайшли послугу, яка вам потрібна в цьому списку, напишіть нам на електронну адресу. 
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Сплачувати за наші послуги ви можете одним з трьох способів на вибір, а саме: 

• Через платформу Upwork.com. (Погодинна оплата. Ставка погодинної оплати договірна, (від 8 доларів США на годину, в залежності 

від роботи, в середньому - 8-35 дол. / годину). Платформа дозволяє замовнику контролювати, чим саме зайнятий наш спеціаліст); 

або 

• Через платформу Upwork.com (Відрядна (фіксована) оплата за кожне виконане завдання. Ціна договірна, в залежності від обсягу та 

складності роботи); або 

• Безпосередньо (Щомісячна оплата послуг). Замовник схвалює кандидатуру (и) нашого (их) спеціаліста (ів) на період виконання 

замовлення і покриває всі обумовлені витрати (зарплата, накладні витрати і т.д.) 

Примітки: 

1. Замовлення з фіксованою оплатою і вартістю більше 150 доларів США розбиваються на етапи, кожен з яких оплачується 

окремо. 

2. Робота у вихідні, святкові дні та у позаробочий час: плюс 50% до базової вартості робіт. 

3. Оптові знижки надаються тільки VIP клієнтам («VIP клієнт» - це умовне найменування Замовника, який вже раніше розмістив 

замовлення на загальну суму не менше 2000 доларів США.) і сплатив за нього. 
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ЯК З НАМИ ЗВ’ЯЗАТИСЬ: 

 

 

ТОВ "Центр інформаційної безпеки" 

Поштова адреса: - вул. Нижньодніпровська 6а, м. Запоріжжя, 69091, Україна  

Email:  affiliates@clevercrayon.com    

 

 

 

 

Ми з радістю допоможемо Вам! 
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