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MIXDIGITAL — РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ, ЩО СПЕЦІАЛІЗУЄТЬСЯ НА 
MEDIA&PERFORMANCE РОЗМІЩЕННЯХ

ADMIXER 
Частина групи компаній Admixer з головним офісом в 
Україні.
Офіси Admixer є у 9 країнах, компанія постійно 
розширюється

ADMIXER  ADVERTISING 
SALES-HOUSE & ADVERTISING NETWORK
Робота з прямими клієнтами, прямі закупівлі, швидка 
комунікація, обмін експертизою.

ADMIXER ADVERTISING TECHNOLOGIES TECHNOLOGY 
PLATFORM 
Власна технологія ротації реклами й нестандартних 
форматів. Кастомізовані рішення та пріоритетний 
доступ до нових можливостей.

VIVID
CREATIVE & PRODUCTION 
Агентство зі створення бренд-контенту. Експертизи: 
креатив, діджитал, комунікаційні стратегії, веб- та 
відео продакшн, інфлюенс-маркетинг.



ВИЗНАННЯ НА РИНКУ

https://sostav.ua/publication/rejting-didzhital-agentstv-za-2019-god-po-metodologii-iab-ukraina-85073.html

https://effie.org.ua/winners/2020/

https://vrk.org.ua/news-events/2020/effectiveness-ranking-2020.html

Рейтинг digital-агентств за методологією IAB 
Ukraine 2020

#1 # 2 # 5
У категорії

DATA&ANALYTICS
У категорії

MEDIA
У категорії

PERFORMANCE

Рейтинг ефективності агентств за результатами 

Effie Awards Ukraine 2020

#7
У категорії

MEDIA

Як медіапартнер клієнта Lesaffre Effie Awards 
Ukraine 2020.

Бренд наростив ринкову частку з 6% до 18%

ЗОЛОТО БРОНЗА

У категорії

TOPICAL MARKETING
У категорії

БІЗНЕС-ВИКЛИК

https://sostav.ua/publication/rejting-didzhital-agentstv-za-2019-god-po-metodologii-iab-ukraina-85073.html
https://vrk.org.ua/news-events/2020/effectiveness-ranking-2020.html


MIXDIGITAL СПЕЦІАЛІЗУЄТЬСЯ НА ПОЄДНАННІ MEDIA І PERFORMANCE 
ПІДХОДІВ

MEDIA

PERFORMANCE

Допомагаємо побудувати знання бренду, використовуючи 
programmatic рішення й прямі закупівлі для розміщення банерної, 
відео, аудіо та інших форматів реклами.

Використовуємо комплекс інструментів: пошукову рекламу, 
просування в соціальних мережах, тощо для здійснення

аудиторією цільової дії online:
відправки лід-форми, покупки, дзвінка.



MEDIA | PERFORMANCE
| WEB АНАЛІТИКА

Розробка Діджитал-стратегії

Медійна реклама

Пошукова реклама

Реклама в соціальних мережах

Просування мобільних додатків

SEO-оптимізація

Веб-аналітика й робота 

з Big Data

Аудит рекламних

розміщень

Робота з системами ремаркетингу,

programmatic платформами, тізерними

мережами, прайс агрегаторами тощо

НАШІ ПОСЛУГИ



MIXDIGITAL Є СЕРТИФІКОВАНИМ ПАРТНЕРОМ GOOGLE, FACEBOOK І CRITEO

FACEBOOK MARKETING 
PARTNER

GOOGLE PREMIER PARTNER

Ми здали сертифікаційні іспити та в курсі 
останніх новинок про продукти:

• Є персональний менеджер.

• Доступ до beta-м і продуктових новинок.

• Швидка технічна підтримка.

• Галузеві дані й дослідження.

Наше агентство бере участь в програмі
партнерів Facebook з маркетингу. Переваги:

• Ранній доступ до нових версій продуктів.

• Глибокий аналіз галузі / індустрії

• Участь в бета-тестуванні

• Дослідження приросту конверсій

• Прямий зв'язок з фахівцями Facebook

CRITEO PARTNER

• Доступ до навчальних матеріалів і 
сертифікацій

• Партнерська підтримка на кожному 
етапі, від доступу до кейсів до підтримки 
міцних стосунків з клієнтами

• Доступ до партнерських ресурсів

• Можливість брати участь в бета-
тестуванні нових функцій і оновлень



НАША ЕКСПЕРТИЗА ДОЗВОЛЯЄ ЕФЕКТИВНО ПРАЦЮВАТИ З МАЛИМ І СЕРЕДНІМ 
БІЗНЕСОМ, МІЖНАРОДНИМИ Й ЛОКАЛЬНИМИ БРЕНДАМИ, З ONLINE-СЕРВІСОМ ТА E-
COMMERCE ПРОЕКТАМИ

ЇЖА ТА НАПОЇ

МХП, May company, Lesaffre, 
RUNA, FES UKR, Milkiland, 
SnackProduction, Lactalis

E-COMMERCE

Rozetka.ua, Eldorado, Foxtrot, 
PUMA, E Store, Zhuk, Estro

АЛКОГОЛЬ

Nemiroff, Olymp, Beverage 
Trading Company 

ФІНАНСИ

Moneyveo, 
Швидкогроші, Alpari

НЕРУХОМІСТЬ

KAN, NEST, ЖК Милі Квартири

ФАРМА

Kusum, Bionorica, Unipharma, Geolik 
Pharm, Heel, Ecopharm, Organosyn

КОСМЕТИКА 

Avon, Brocard, Bomond, Isei

МОДА

Rechi.ua, Darynok, Intertop, 
Modoza, Helen Marlen

ОНЛАЙН СЕРВІСИ

Krinitsa, Lun.ua, Sweet TV, Gift 
Mall

ТУРИЗМ

Bukovel, TUI, Феєрія, 
Мандрів, Radisson 

ОСВІТА

Green Forest, 
Admixer Academy

B2C

УкрПошта, Uklon, Lanet, Omo
Systems, RIA, RAKETA



РЕЗУЛЬТАТИ КОЖНОЇ КАМПАНІЇ ВАЖЛИВІ ДЛЯ НАС НЕ МЕНШЕ, НІЖ ДЛЯ КЛІЄНТА. ТОМУ 
МИ ВИКОРИСТОВУЄМО КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ВІД СТРАТЕГІЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ:

Розробляємо стратегію 
просування. Прогнозуємо 

KPI 

ПЛАНУВАННЯ

Вивчаємо бізнес клієнта та конкурентне 
оточення

ЗАНУРЕННЯ

Вивчаємо бриф клієнта: 
ЦА, продукт, ринок, конкурентів, 

історію РК

ЦІЛІ І ЗАДАЧІ

Формуємо звіт з результатів, надаємо 
висновки й рекомендації для 

подальших кампаній

РЕЗУЛЬТАТ І АНАЛІЗ

Оптимізуємо рекламну кампанію для 
досягнення найкращих результатів

ОПТИМІЗАЦІЯ

Запускаємо кампанії й відстежуємо в 
режимі реального часу ключові 

показники ефективності

ЗАПУСК



ВИКОРИСТОВУЄМО ПЕРЕВІРЕНІ ЧАСОМ ТА ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ 
РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ

MIXDIGITAL. TRADEDESK
Об'єднує трафік різних гравців ринку в одній системі 

розміщення реклами

ADMIXER NETWORK
Інструмент пакетних і прямих розміщень на найбільших

українських сайтах

GOOGLE ADS
Ефективний інструмент для запуску пошукової, медійної, відео та 

інших типів реклами

FACEBOOK ADS
Менеджер для створення й управління рекламою в Facebook та 

Instagram

GOOGLE MARKETING PLATFORM
Комплексне рішення від Google з розміщення, аналізу та моніторингу

реклами

SMARTOO ADMIXER
Відео реклама в найбільш популярних додатках SmartTV

VIBER
Розміщення медійної реклами в найпопулярнішому месенджері

TIKTOK
Розміщення реклами у найбільш трендовій соціальній мережі

CRITEO
Найбільша в світі платформа ремаркетингу

К-50
Платформа для масштабування контекстної реклами



НАШІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ АНАЛІТИКИ І ДОСЛІДЖЕНЬ

GOOGLE DATA STUDIO
Інструменти для роботи з даними зокрема дозволяють

створювати комплексні dashboard-и

GEMIUS AUDIENCE
Інструмент для моніторингу й аналізу цільової аудиторії 

майданчиків інтернету

KANTAR CMETR
Інструмент для моніторингу, аналізу аудиторії майданчиків 

інтернету, а також аудиту рекламних розміщень

KANTAR MMI

Дослідження споживчих вподобань Brand health, ad hoc 

дослідження

GEMIUS DIRECTEFFECT/BRANDING EFFECT

Інструмент для моніторингу та аудиту рекламних розміщень. 

Аналіз ефективності РК за показниками Brand Lift

GOOGLE MARKETING PLATFORM
Аналітичні інструменти платформи від Google

GOOGLE BIG QUERY

База даних, в якій збирається,

обробляється й зберігається статистика

для подальшої візуалізації

GOOGLE ANALYTICS

Сервіс аналізу відвідувачів сайтів

і оптимізації кампаній

NIELSEN MARKDATA
Моніторинг ТБ й non-ТБ активності брендів

SIMILARWEB
Аналіз джерел трафіку на сайтах



НАША МЕТА — БУДУВАННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН З 
КЛІЄНТАМИ

ІННОВАЦІЙНІСТЬ
ОРІЄНТАЦІЯ

НА РЕЗУЛЬТАТ
КОМАНДА ПРОФЕСІОНАЛІВ

• Сертифіковані експерти з медіа, 

перформанс, веб-аналітики й 

діджитал-стратегії.

• Ми входимо до IAB , беремо участь 

у засіданнях комітетів, тому завжди 

в курсі новітніх практик, 

застосовуємо їх в роботі.

• Координуємо всі дії, орієнтуючись 

на цілі кампанії.

• Команда сумлінно виконує 

обов‘язки й бере повну 

відповідальність за якість роботи, 

терміни й досягнення KPI.

• Як прем‘єр-партнер Google та 

маркетинг партнер Facebook ми 

маємо доступ до альфа- і бета-

тестувань нових типів кампаній, 

аудиторних рішень, стратегій і 

креативів. 

• Ми постійно впроваджуємо нові 

інструменти просування.



НАШІ КЕЙСИ



КЕЙС: ДОСТАВКА ЛІКІВ В ПЕРІОД КАРАНТИНУ

Клієнт: «Укрпошта» — національний оператор 
поштового зв’язку

Кейс розповідає, як MixDigital запустили рекламну 
кампанію для «Укрпошти»  під час карантину та 
розповіли про нову послугу — доставку ліків, вітамінів та 
медичної техніки в найвіддаленіші куточки країни.

У березні 2020 року в країні зупинилося транспортне 
сполучення і мешканці 29 тисяч сіл, а це майже 19 млн 
людей, не мали змоги придбати ліки. Саме тоді 
«Укрпошта» уклала партнерство з аптеками для 
доставки медикаментів.

Постало завдання: розповісти користувачам про нову 
послугу — доставку ліків, та стимулювати цільову 
аудиторію до здійснення замовлень на сайтах аптек-
партнерів.

Завдання:

Бізнес цілі:
• збільшення кількості нових клієнтів;

• збільшення частоти відправлень;
• збільшення кількості відправлень;
• розширення географії послуги;
• збільшення прибутку.

Комунікаційно-маркетингові цілі:
• завоювання нової категорії послуг по відправленню;
• збільшення частки ринку;
• позиціювання соціально-відповідальної компанії.

Реалізація:

Для досягнення цілей зупинилися на paid та owned 
media. В межах paid media було обрано ряд media та 
performance інструментів.

В межах owned media розміщували рекламні 
оголошення у власних медіа, а саме: банер на сторінці 
трекінгу, на головній сторінці, в особистому кабінеті та в 
соцмережах — для охоплення цільової аудиторії. Для 
досягнення конверсій — Viber-хвіст та чат-бот.

Для побудови знання про продукт використовували 
наступні інструменти.

• YouTube (Bumper Ads) — для ефективної побудови 
знання на ефективній частоті контакту;

• Admixer.TradeDesk (Branding) — розміщення на ТОП-
сайтах українського інтернету, які також приносили 
якісний трафік на посадкову сторінку;

• Facebook Ads (Promo Post) — для налаштування  
комунікації з користувачами. 

Для максимального охоплення цільової аудиторії в 
межах обмеженого СРМ розміщували банерну рекламу 
на майданчиках Display&Video 360 та Admixer.TradeDesk, 
на який було витрачено 80% медіа бюджету.

Media

YouTube 
Bumper Ads

Display&Video 360
Banners

Admixer.SSP
Multipanel

Facebook Ads
Promo Post

Admixer.SSP
Branding

60%

Performance

GDN
Banners

GSP
Image+Text

Facebook Ads
Image Ads

Google Search
Text Ad

40%

% розподілення бюджету

Bumper Ads Branding Promo post

5%5% 10%

Banners Multipanel

80%



Зараз українці призвичаюються до нової послуги. 
Враховуючи величину офлайн ринку, пришвидшене 
зростання ринку e-commerce, а також низьку поточну 
базу, ми прогнозуємо стрімке зростання онлайн-
сегменту протягом найближчих 2-3 років».

За результатами РК, за місяць було доставлено на 20% 
більше посилок з ліками.

Головний інструмент для генерації цільового трафіку —
Google Пошук, на який витратили 80% performance 
бюджету. 

Для досягнення найкращих результатів розділили 
пошукові кампанії на:
• брендові кампанії — щоб розповісти про нову послугу 

максимально зацікавленим користувачам;
• брендові запити аптек — реклама не підпадала під 

обмеження;
• категорійні кампанії — щоб отримати трафік з боку 

користувачів, які шукають онлайн-аптеки, доставку 
ліків.

Робота з аудиторіями:

12 млн.

Результати кампанії:

охоплення ЦА.
400 тис. 25 тис.
цільових 
переглядів 
сторінки

цільових дій на 
сайті

КЕЙС: ДОСТАВКА ЛІКІВ В ПЕРІОД КАРАНТИНУ

2 сегменти:
• міста з населенням >50 тис осіб
• населені пункти з населенням <50 тис

осіб

Аудиторії за інтересами, поведінкою, 
намірами, зацікавлені користувачі, Look-a-

Like аудиторії

Списки ретаргетингу для додаткової 
комунікації, в межах медійної кампанії.

Залежно від результатів сегментів, 
оптимізували кампанії для досягнення KPI.

Зазвичай, системи ускладнюють рекламні покази усього, 
що пов‘язано з аптеками. Цього разу ми у MixDigital 
разом з «Укрпоштою» побачили можливість допомогти 
людям у складний період локдауну. В цій рекламній 
кампанії ми знайшли можливість потурбуватися про 
здоров‘я людей, використовуючи діджитал-рекламу

«З рядом партнерів ми домовилися про доставку ліків 
для клієнта безкоштовно, — пояснює Андрій Скоцик, 
директор з маркетингу "Укрпошти". - Це спрощує процес 
прийняття рішень, особливо якщо врахувати, що 
онлайн зазвичай дешевше, ніж в офлайн аптеках. Якщо 
до цього додати географію, й той факт, що 60% ліків 
ми доставляємо в села, то вигода для користувача 
очевидна. До всіх переваг додається економія грошей і 
часу на дорогу до міста.

Ми планували отримати зростання середньомісячної 
кількості доставок ліків на 20%. На цей час фактичні 
показники досягають наших планів. Але це був перший 
крок. Ми тестували шляхи та канали комунікації. Наші 
плани на даний сегмент значно масштабніші.  
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КЕЙС: ЯК АДАПТУВАТИСЯ В УМОВАХ КАРАНТИНУ ТА ЗБІЛЬШИТИ ПРОДАЖІ

Клієнт: Lesaffre — виробник продукту широкого 

споживання дріжджів «Духмяна хата»

Кейс розповідає про те, як бренд зміг підвищити свої 
бізнес показники під час сезонного періоду Великодня, 
який також збігся із національним локдауном, що 
потребувало рішучих дій у медіа стратегії просування. 

Завдання:

Перед Великоднем продажі дріжджів зростають, люди 
цікавляться кулінарією, домашньою випічкою, особливо 
пасками — було важливо підхопити органічне зростання 
попиту комунікацією продукту, щоб також виділитися на 
фоні конкурентів.

Тож основною медійною ціллю був якісний контакт с 
цільовою аудиторією у релевантному їй контексті для 
побудови широкого

охоплення на ефективній частоті.

І як довгостроковий результат — закріпити бренд 
«Духмяна хата» як кращий вибір на Великдень.

Також були визначені чіткі бізнес цілі, опираючись також 
на бажане зростання продажів, порівняно з 2019 роком:
• Забезпечити зростання обсягів продажів на 35%
• Збільшити ринкову частку «Духмяної хати» з 6% у 

2019 році до 9%.

Комунікаційно-маркетингові цілі наступні:
• Підвищити знання бренду й сформувати попит на 

продукт, посередництвом Digital каналів комунікації
• Стимулювання першої покупки

Тактичні задачі на рекламну кампанію: 
• Рівноцінне охоплення в Digital за кількістю та якістю 

ТБ — 4,5 мільйонів ЦА в межах встановленого 
бюджету

• Зростання запам'ятовуваності реклами й зростання 
знання бренду

Реалізація:

Для досягнення цілей використовували спліт 
різноманітних форматів й інструментів. 

Головний бюджет було виділено на закупівлю 
рекламних показів за допомогою Programmatic у D&V360 
та Admixer.DSP.

Також запускалась реклама в Google пошуку для роботи 
зі сформованим попитом.

YouTube

OLV

Display

DV360 Admixer.SSP

Paid Seach

DV360 Google Ads

70% 10% 5%

5%10%

% розподілення бюджету

Display & Video 360 — DSP платформа Google, яка 
поєднує закупівлю аудиторії й розумні ставки, що 
дозволяє автоматизувати закупівлю рекламного 
інвентарю в масштабі.

Admixer.DSP — програматик-платформа, що дозволяє 
закуповувати якісний інвентар, реалізовувати ефективні 
рекламні кампанії для релевантних сегментів 
користувачів.

Paid Search — робота зі сформованим попитом, що 
зростає, внаслідок медійної активності.



КЕЙС: ЯК АДАПТУВАТИСЯ В УМОВАХ КАРАНТИНУ ТА ЗБІЛЬШИТИ ПРОДАЖІ

Brand Lift survey:
Для вимірювання впливу рекламної кампанії на 
ставлення цільової аудиторії до бренду використовуємо 
безкоштовне дослідження brand lift.

Крім інструменту YouTube у платформі GMP дане 
дослідження було проведено також для розміщення In-
stream-відео:

• Ad Recall кількість людей, які пам‘ятатимуть рекламу 
протягом 2 днів після її перегляду

• Brand Awareness цікавість до бренду, впізнаваність
бренду

(базуючись на інсайтах цільової аудиторії). Одночасно з 
усією активністю, ми запустили рекламу: банерну та у 
пошуку Google.

Для побудови ефективного охоплення й 
запам’ятовуваності, ми розділили рекламну кампанію на 
декілька флайтів. Спочатку запустили ролики на 15 
секунд, щоб сформувати знання бренду й продукту.

Далі, щоб добудувати охоплення з дешевшим CPR, і 
сформувати ставлення до бренду, ми використали 
ролики на 6 секунд 

YouTube In-Stream 15”

Admixer.SSP Video 15”

DV360 Video SSP 15”

16.03-05.04 06.04-12.04 13.04-18.04 30.04-10.05

DV360 Banner SSP

Google Ads — Пошукові кампанії

YouTube Ad seq. 6”

YouTube Ad seq. 6”

DV360 Video — 6” (Storytelling)

Admixer.DSP Video 6”

Таймлайн рекламної кампанії:



+156%

Результати кампанії за 2 місяці:

Зростання 
продажів 
порівняно з 2019 
роком.

+160% 6.2 млн.
Відносне 
зростання 
запам’ятовувано
сті реклами у 
YouTube

Охоплення ЦА

КЕЙС: ЯК АДАПТУВАТИСЯ В УМОВАХ КАРАНТИНУ ТА ЗБІЛЬШИТИ ПРОДАЖІ

Тестувалися різноманітні сегменти цільової аудиторії за 
інтересами (Affinity interests), намірами зацікавлених 
користувачів (In-Market Categories) і категорій сайтів
(Affinity Categories), категорії мобільних додатків 
(Installed App Categories).

В результаті ми охопили 6,2 мільйони користувачів на 
частоті 3. Відносне зростання запам'ятовуваності 
реклами склало 160%, а знання бренду — 34%.

Запам’ятовуваність реклами за даними дослідження 
Brand Lift Survey:

YouTube:
• +21,7% — абсолютне зростання
• +160,2% — відносне зростання

DV360 Video:
• +12,3% — абсолютне зростання
• + 105% — відносне зростання

Це дозволило ефективно адаптуватися до ситуації, коли 
«карантин зачинив всіх по домівках» та органічно 
підходити попит на продукцію, який зріс в цей період. 
Також зробити диференціацію від конкурентів, 
побудувати комунікаційний зв'язок бренду зі святом 
Великодня.

Бізнес показники:

Зростання продажів в період Березень — Травень + 
156% до аналогічного періоду 2019

6%

9%

11%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

2019 2020 PLAN 2020 YTD JAN-AUF



КЕЙС: ЯК ПРОІНФОРМУВАТИ ПРО НОВИЙ ПРОДУКТ ТА СТИМУЛЮВАТИ ОФЛАЙН 

ПРОДАЖІ У СПЕЦИФІЧНІЙ АГРО-КАТЕГОРІЇ

«Украгроком» посідає лідуючі позиції в галузі 

постачання мінеральних добрив, дистрибуції засобів 

захисту рослин, мікродобрив та насіння.

Кейс розповідає як ефективно прокомунікувати з 
цільовою аудиторією у специфічній аграрній категорії та 
вплинути на зростання офлайн-продажів.

Компанія вперше провела комплексне діджитал-
розміщення, в якому рекламна кампанія охопила 4 
мільйони користувачів та привела на сайт 40 тисяч
людей. 

Задача:

«Украгроком» запланував запуск оновленого продукту. 
Бренд не змінився, але з‘явилась потреба розповісти 
аграріям про різні види товару для кожної культури.

Ми мали стимулювати продажі, які, переважно, 
здійснюються офлайн — за допомогою менеджерів.

Рекламна кампанія тривала з березня по червень 2020
року.

Продукцію вже добре знали у регіонах: Київ, Харків, 
Одеса, Львів, Луцьк, Полтава, Вінниця, Житомир, Суми. 

Ядро цільової аудиторії — чоловіки 30-60 років, 
агрономи, керівники та власники підприємств, що 
вирощують сільськогосподарські культури.

«Дослідження аудиторії проводяться доволі 
ситуативно. Ринок конкурентний, всі намагаються 
наслідувати лідерів. Але зі зміною позиціювання 
бренду, або каналів продажу дослідження проводиться 
обов'язково. Потреби нашої ЦА здебільшого такі: 
збільшення асортименту лінійки продуктів та сервісів; 
інноваційні (як правило, це означає також і еко-тренд) 
продукти та підходи; прозорість і дотримання умов 
партнерства — на це й орієнтується компанія.

До сезону 2019-2020 комплексні діджитал-кампанії ми 
не запускали, був лише Facebook з просуванням 
контенту. Ця потреба виникла з оновленням 
візуалізації та позиціювання торгової марки. Нас 
бентежив в інструменті аналіз конверсії витрат. 
Якщо діджитал інструменти лише починають 
використовуватись, потрібна чітка аргументація 
їхнього використання.

Але кінцевий споживач (особливо дистриб'ютори на 
аграрному ринку), попри особливості сектору та шляху 
покупця, все більше звертає увагу на діджитал канали 
просування. Тому відхід від, наприклад, друкованої преси 
не масово, але відбувається», — говорить Євгенія 
Плічко, директорка з маркетингу компанії «Украгроком».



КЕЙС: ЯК ПРОІНФОРМУВАТИ ПРО НОВИЙ ПРОДУКТ ТА СТИМУЛЮВАТИ ОФЛАЙН 
ПРОДАЖІ У СПЕЦИФІЧНІЙ АГРО-КАТЕГОРІЇ

Реалізація:

Агропромисловість — великий сектор державної 
економіки, проте аудиторія тактичних рішень ми мали 
обрати інструменти з гнучкими налаштуваннями 
таргетингів, та

підключати прямі розміщення на спеціалізованих 
майданчиках.

Ми працювали як на верхніх рівнях залучення — для 
побудови охоплення, так і на нижніх — для залучення до 
купівлі товару.

Сезонність купівлі добрив досить вузька: кінець лютого 
— початок червня.

Для побудови знання використовували спліт відео та 
банерної реклами, як найбільш ефективний. При цьому, 
основним інструментом побудови знання було 
розміщення відео реклами, для якої використовували 
найбільш популярну платформу in-stream відео —
YouTube, з форматом, який спрямований на побудову 
максимального охоплення for Reach.

Для банерної реклами використали розміщення у 
мережі GDN, що дозволило добудувати частоту контакту 
та знизити її вартість. Тут налаштовували вузький 
таргетинг. Підхід аналогічно розміщенню YouTube. 
Аудиторії розділили за інтересами, такими як «дім та 
сад», обрали особливі аудиторії за намірами, наприклад: 
«захист рослин від шкідників», визначили аудиторії 
зацікавлених споживачів: «промислові товари», обирали 
за

життєвими подіями: «відкриття власного бізнесу», 
особливі аудиторії за URL: «сільське господарство»  та 
інші.

Рекламу розміщували також на профільних ресурсах: 
latifundist.com, Kurkul.com, superagronom.com. Їхня 
відвідуваність відносно невелика, але аудиторія є 
максимально цільовою щодо продукту. Тому тут ми 
розміщували статичні та динамічні банери.

Завдяки гнучким налаштуванням таргетингів,
та можливості таргетуватися на рівень посади, було 
доцільно використовувати Facebook з просуванням у 
стрічці новин.

YouTube - TrV for Reach

OLV

березень квітень травень червень

Google Ads - Banners

Social Networks

Facebook — News feed Ads

Display

Display / Direct placements 

superagronom.com

kurkul.com

Paid search

Google Ads — Text Ads

latifundist.com

Google Ads - GSP



КЕЙС: ЯК ПРОІНФОРМУВАТИ ПРО НОВИЙ ПРОДУКТ ТА СТИМУЛЮВАТИ ОФЛАЙН 
ПРОДАЖІ У СПЕЦИФІЧНІЙ АГРО-КАТЕГОРІЇ

Для сформованого попиту використовували інструменти 
Google — платні оголошення на сторінці пошукових 
запитів на брендові, комерційні, загальні запити, а також 
запити за конкурентами.

Також використали банерну рекламу із закупівлею за 
СРС, та налаштуваннями за релевантними інтересами у 
поштовому сервісі

Gmail.

«Один флайт кампанії, яка проводиться вперше, 
зважаючи також на особливості галузі (відсутність 
онлайн продажів), не може одразу суттєво підняти 
продажі. Потрібно націлитися на послідовну роботу з 
діджиталом для досягнення комерційного ефекту», —
резюмує Євгенія Плічко.

Основні висновки які можна зробити по підходу у 
просуванні — те, що для таких вузьких категорій 
доцільно використовувати весь арсенал можливостей 
таргетингів у системах, наприклад як Google, — це 
можуть бути як ширші таргетинги за інтересами, так і 
вузькі — за контентом, особливими аудиторіями, 
ключовими словами, аудиторією за наміром. Звісно, в 
контексті агроклієнтів таргетинги пов'язані з даною 
тематикою. 

Протягом кампанії охопили понад 4 мільйони цільових 
користувачів, та отримали понад 40 тисяч переходів на 
лендінг. За результатами, отриманими з Google Analytics 
виявили, що тематичні сайти й Gmail Sponsored 
Promotions мають найменший показник відмов і високу 
тривалість сеансів. Це свідчить, що вони найефективніші 
в залученні зацікавлених покупців.

4.1 млн.
Охоплення ЦА

40 тис.
Переходів на 
лендінг

Результати кампанії за 4 місяці:



КЕЙС: ВПЛИВ МЕДІА НА ЗАЛУЧЕННЯ ДО ОНЛАЙН БРОНЮВАННЯ ТУРІВ

Клієнт: Туристичний оператор TUI із налагодженою 
моделлю онлайн бізнесу.

Кейс розповідає про комплексний аналіз впливу 
охоплюючих розміщень, що працюють, в першу чергу, на 
побудову знання (awareness) на шляху до конверсії.
Це особливо важливо для таких напрямків як 
туристичний бізнес. Шлях до бронювання, в більшості 
випадків, не лінійний, і потребує відпрацьованої моделі 
атрибуції впливу кожного рекламного інструменту у 
даному ланцюзі

Завдання:
Отримати максимальне охоплення цільової аудиторії, 
щоб повідомити про переваги раннього бронювання 
готелів.
Оцінити вплив медійної реклами на кінцевий результат у 
шляху покупця, а саме — резервування готелів на сайті, 
яким і вимірювалась загальна ефективність.

Реалізація:
Сегментація аудиторій: виділені ключові регіони — міста 
мільйонники, що дозволило розподілити бюджети між 
містами в бік тих, які показували кращі результати в 
процесі самої кампанії.

CPT, Post Click

53,8 грн. 136,4 грн.

CPT, Post View

58,7 грн 9,51 грн.

В кампанії використали рекламне відео для розміщення 
на майданчику YouTube з двома форматами реклами:
• Повнорозмірне 15-секундне відео TrV In-stream
• Короткий 6-секундний тизер для формату Bumper Ads

Для оцінки ефективності та аналізу застосували Google 
Campaign Manager 360. Це дозволило:

• Порівняти та оцінити ефективність креативів за 
вартістю CPT, Post-Click та Post-View.

Здійснити трекінг PostView та Cross-Device конверсії

59 12 086 6 539

Click-through 
Conversion

View-through 
Conversion

Cross-Device 
Conversion

Пошук готелів у напрямку

43 4 835 9 144

Перехід до готелю

1… 2 696 5 030

Пошук турів всередині готелю

8 1 138 1 895

Забронювати номер

1 37 71

Контактні дані

1 3 9

Готель заброньовано

1 7 21

Клік на оплатити



КЕЙС: ВПЛИВ МЕДІА НА ЗАЛУЧЕННЯ ДО ОНЛАЙН-БРОНЮВАННЯ ТУРІВ

• Визначити кост-ефективну частоту для якісного 
повернення користувача на сайт

1+

2+

3+

4+

5+

6+

7+

8+

9+

1+

2+

3+

4+

5+

6+

7+

8+

9+

Охоплення

Якісні візити

23,1 грн

CPR

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

Вартість візиту

4,87 грн 

9,33 грн

15,62 грн

25,12 грн

64,25 грн 

126,65 грн

78,68 грн

90,49 грн

34,54 грн 

x1

46,2 грн

138,6 грн

92,4 грн

115,5 грн

69,3 грн

161,7 грн

184,8 грн

207,9 грн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11%

Кількість трафіку після 
завершення РК

• Проаналізувати медійний шлейф: Завдяки PostView й Cross-Device аналізу, був виявлений 
значно більший вплив реклами, в порівнянні з PostClick.
На основі аналізу виявили, що рекламна активність на 
низьких частотах контакту (1-2) є найбільш оптимальною 
для вартості приведення користувача на сайт, який 
здійснює цільову дію.
Також A/B тестування креативів дозволило виявити, що 
більш короткі 6-секундні ролики дають практично на 
83% дешевші відкладені конверсії (а їхня кількість значно 
більша), в той час, коли при частковому аналізі за last-
click вартість дешевше у TrV In-stream.

Після завершення рекламної кампанії аналіз медійного 
шлейфу показав, що активне повернення користувачів на 
сайт триває ще протягом тижня.

Даний кейс показує, що вплив медійної реклами значно 
вищий навіть для конверсійно-орієнтовних напрямків 
бізнесу, але потребує більш глибокого аналізу, який 
неможливо отримати, використовуючи тільки Google 
Analytics та підхід за останнім кліком.

Такий підхід у виборі інструментів просування та 
проведення аналізу дозволив клієнту отримати 
максимум від своїх інвестицій, та більш ефективно 
оперувати бюджетами.

6.1 млн.

Результати за 3 місяці:

Охоплення ЦА

-25% 43 тис.
Зменшення ціни 
за перегляд

Цільових дій на 
сайті
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Клієнт:  «RIA» — портал оголошень, на якому швидко 

продають і легко купують автомобілі та нерухомість

Кейс розповідає, як MixDigital запустили рекламну 

кампанію в Apple Search Ads для двох напрямків порталу 

RIA: DOM.RIA та AUTO.RIA.

DOM.RIA — це сайт перевірених оголошень в галузі 

купівлі-продажу вторинної та первинної нерухомості, а 

також оренди нерухомості. AUTO.RIA — автобазар, на 

якому можна купити як нові, так і автівки з пробігом, а 

також усе необхідне для них.

Конкуренти — агрегатори оголошень в галузях авто і 

нерухомості, а також — забудовники, які активно 

проводять рекламні кампанії.

Завдання:

Рекламна кампанія ще й досі активна, тому розглядаємо 

період: вересень 2020 — лютий 2021.

Головне завдання для обох порталів: збільшення 

кількості завантажень мобільних додатків DOM.RIA та

AUTO.RIA. Одночасно з цим треба досягати показників 

ROMI (Return on marketing investment), тобто 

підвищувати рентабельність витрат на рекламу. 

Просування додатків в Google / Facebook Ads клієнт 

налаштовує самостійно. Тому нам необхідно було знайти 

додаткові джерела трафіку.

Цільова аудиторія:

DOM.RIA — аудиторія, що зацікавлена в купівлі або 

продажі нерухомості

AUTO.RIA — аудиторія, що зацікавлена в купівлі або 

продажі авто

Реалізація:

Для виконання завдання обрали один інструмент —

Apple Search Ads (ASA). Це інструмент для просування 

додатків в App Store за ключовими словами (запитами 

користувачів). Основний таргетинг — ключові слова.

Ми використовували наступний підхід та структуру 

кампаній

1. Брендова кампанія — дозволяє захистити бренд 

клієнта у видачі App Store. Завжди демонструється на 

першій позиції за брендовими запитами DOM.RIA та 

AUTO.RIA, щоб клієнти не йшли до конкурентів. Також 

дозволяє демонструвати оголошення за брендовими 

запитами в різній інтерпретації написання: «дом ріа», 

«домриа», «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 — запити, пов‘язані з категорією 

додатку. Наприклад: «оренда квартир», «купити авто» 

тощо.

Робота з аудиторіями:

Брендові запити
Категорійні 

запити

Конкурентні 

запити



Ми використовуємо брендові, категорійні й конкурентні 
ключові слова у точній відповідності. Таким чином 
працюємо з найбільш ефективними і конверсійними 
запитами.

4. Щоб не втратити додатковий релевантний трафік і 
розширити семантичне ядро, було налаштовано 
кампанію з ключовими словами та широким типом 
відповідності і Search Match. Останній працює шляхом 
автоматичного підбору ключових слів на базі машинних 
алгоритмів, відповідно до контексту додатку. 
В кампанії з ключовими словами з широким типом 
відповідності та Search Match було додано мінус-слова з 
Брендової кампанії за конкурентами та категорійної 
кампанії. Це дозволяє більш точно оцінювати 
ефективність кожної групи запитів.
Коли збирається статистика, ефективні ключові слова 
додаються у точній відповідності, а неефективні 
додаються як мінус-слова.
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AUTO.RIA

За 6 місяців CPI вдалося знизити на 20%. 

DOM.RIA

За 6 місяців CPI вдалося знизити на 26%. 

Показники ROMI:

AUTO.RIA: повернення маркетингових інвестицій за 
лютий (ROMI) — 445%

DOM.RIA: повернення маркетингових інвестицій за 
лютий (ROMI) — 17%

Результати кампанії:

20 тис.
завантажень

0,17$ 73%.
CPI — ціна 1 
завантаження

CR за 
завантаження

30 тис.
завантажень

0,12$ 73%.
CPI — ціна 1 
завантаження

CR за 
завантаження
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