/ Offerteaanvraag

Facebook

Om deze offerte in te vullen, kunt u de gratis Adobe Acrobat reader
gebruiken (get.adobe.com/nl/reader).
Aan deze offerteaanvraag zijn geen rechten of plichten verbonden.

Abonnement		accounts
Facebook SaaS

45

€

45,-

x

€

0,- p/m

Facebook Starter

75

€

75,-

x

€

0,- p/m

Facebook Pro

125

€

125,-

x

€

0,- p/m

Facebook Premium

275

€

275,-

x

€

0,- p/m

€

0,- p/m

Vrijblijvend totaal					

Mail de offerteaanvraag naar info@uw-s.nl of upload deze via website dan krijgt u zo snel mogelijk antwoord.

Adaptive Services B.V.
Zijlweg 133a
2015 BE Haarlem

T: 023 20 10 200
info@uw-s.nl
www.uw-s.nl

IBAN: NL74 KNAB 0258 3380 91
BTW nummer: 8236.54.308.B01
KvK nummer: 34120686

/ Offerteaanvraag

Facebook

Om deze offerte in te vullen, kunt u de gratis Adobe Acrobat reader
gebruiken (get.adobe.com/nl/reader).
Aan deze offerteaanvraag zijn geen rechten of plichten verbonden.

Facebook SaaS

Facebook Starter

Facebook Pro

Facebook Premium

Centraal inplannen van
berichten voor één of meer
winkels tegelijk via ons
online beheerstysteem.

3 relevante posts per week.

3 relevante posts per week.

Volledig ontzorgd

Plaatsing van professionele
en relevante headerafbeelding.

Plaatsing van professionele
en relevante headerafbeelding.

3 relevante posts per week.

Gebruik UWS-app. o.a. voor
het plaatsen van
pushberichten.

Gebruik UWS-app. o.a. voor
het plaatsen van
pushberichten.

Gebruik Uwsupermarkt-app
o.a. voor het plaatsen van
puchberichten.

Roll-upbanner ter promotie
van uw Facebookpagina.

Roll-upbanner ter promotie
van uw Facebookpagina.

Maandelijks opzegbaar.

Maandelijks opzegbaar.

Maandelijks opzegbaar.

Reactieonderhoud en
monitoring via ons online
beheerstysteem.

Plaatsen van win-acties via
uw pagina.
1e lijns reactieonderhoud en
monitoring.

Plaatsing van professionele
en relevante headerafbeelding.
Gebruik UWS-app. o.a. voor
het plaatsen van
pushberichten.
Roll-upbanner ter promotie
van uw Facebookpagina.
Maandelijks opzegbaar.
Plaatsen van win-acties via
uw pagina.
1e lijns reactieonderhoud en
monitoring.
Posts worden specifiek voor
uw winkel gemaakt, er
wordt rekening gehouden
met uw doelgroep, klanten,
tone-of-voice etc.
Promoten/adverteren posts
is mogelijk.
U kunt wekelijks de
onderwerpen
samen met uw persoonlijke
Facebook-manager.
Werving personeel:
we verzorgen een
aansprekende
wervingscampagne voor
nieuw personeel.

€ 45, - p/m

€ 75, - p/m

€ 125, - p/m

€ 275, - p/m

