Fialkov Digital

קייס סטאדי | מרכז הבנייה הישראלי

סיפור הצלחה
איך מרכז הבנייה הישראלי בשיתוף פעולה עם סוכנות הפרסום  Fialkov Digitalמינף את הפייסבוק
על-מנת למשוך קוני דירות פוטנציאליים ליריד דירות.

תוצאות

 Fialkov Digitalהיא סוכנות פרסום שמתרכזת
במכירות באינטרנט ויצור לידים.
מרכז הבנייה הישראלי הינה קבוצה של חברות המספקות
לציבור הפרטי והמקצועי במדינת ישראל שירותים במספר
תחומים ,בינהם :מרכז המבקרים ,מכללת בילדינג,
בית הספר לעיצוב ,ייעוץ ותערוכות דיור ונדל"ן.

מטרות
המטרה הסופית של הקמפיין היתה הרשמות של מתעניינים
ליריד הדירות שנערך בגני התערוכה בתל אביב.
 Fialkov Digitalבנתה את הקמפיין על שלושה סגמנטים
עיקריים :מתעניינים בקניית דירות ,גולשים דומים למתעניינים
בקניית דירות ,אוהדים של העמוד.
שימוש בכלים מתקדמים של פייסבוק להבאת מודעות ליריד
והפנייה לאתר למילוי פרטים ,קבלת כרטיסים ליריד
אפשרו למרכז הבנייה לקבל מתעניינים רבים ליריד הדירות.

אסטרטגיה
שימוש בכלים מתקדמים של פייסבוק היה קריטי להצלחה של
הקמפיין .בהתחשב בכמות המוגבלת של המתעניינים בדירות
חדשות בארץ בשנה ,מציאת הקהל הנכון יאפשר להביא
נרשמים רבים במחיר זול בפייסבוקFialkov Digital .
השתמשה ב Custom Audienceלהביא את הקהל הנכון
על בסיס מידע קיים של מרכז הבנייה .שימוש נכון באופצית
ה Look-a-like-גרם לפייסבוק להציג את המודעה לקהלים
דומים לרשימות המקוריות .בנוסף ,שימוש רחב ומסוגמנט
ברימרקטינג בפייסבוק ) (WCAאיפשר להחזיר לקוחות שלא
מילאו פרטים תוך פילוח מתעניינים מגוגל ,פייסבוק ובאנרים
ברחבי האינטרנט.

ביחד עם כלים מתקדמים של פייסבוקFialkov Digital ,
הביאה עלויות זולות של לידים והחזר על ההשקעה מעבר
למצופה .בהשוואה לטירגוטים רגילים של פייסבוק,
 Fialkov Digitalהצליחה להביא את התוצאות הבאות:

42%
Lower CPL

340%
Higher ROI

190%
Higher CTR

230%

Higher Conversion Rates

בהשוואה לפרסומות באפיקים אחרים )באנרים ,גוגל(

מודעת פוסט לינק של פייסבוק

קריאייטיב

 Fialkov Digitalבנתה קראיטיב למודעות ששם דגש על
היתרונות של יריד הדירות והחוזקות של המותג של מרכז
הבניה .השימוש במודעות ניוז פייד ומודעות צד עשו אפקט
גדול בהבאת גולשים לאתר יריד הדירות .שימוש בכפתורי
הנעה החדשים של פייסבוק ) (CTAעזרו להעלות את הCTR-
של המודעות.
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