
сертифікованих компанією Google

отримувати 
мінімум на 30% більше зверненнь

Google My 
Business

Команда  
спеціалістів з інтернет-маркетингу 

допоможе Вашому бізнесу 
 за 

допомогою оптимізації сторінки 

Якщо Google Карти – то Cartel



1. Правильно налаштований профіль 
Google My Business

Новий «ковідівський» блок з 

додатковим графіком


Налаштувати основну 

категорію та вказати 

додаткові


Території обслуговування


Атрибути


Вказати коротку назву для 

можливості зробити посилання 

на відгуки та швидкого переходу 

на сторінку


Додати опис компанії на 750 символів 


Вказати дату відкриття 

Як зробити так, щоб привернути увагу 
клієнтів до Вашого профілю у Google Maps?

Так він відображатиметься для клієнтів



Google рекомендує актуалізовувати 

інформацію на сторінці кожних 72 години

Система враховує час, проведений на 

сторінці та кількість активних дій 


Затримують людину на сторінці, за 

рахунок чого збільшується зовнішня 

активність


Один з найважливіших факторів, які 

впливають на пошукову видачу – 

внутрішня активність профілю


Для чого писати публікаціі?

Текст публікації має бути унікальним, 

перевірити унікальність можна на відповідних 

сервісах.


Кількість допустимих символів у публікаціях – 

1500. Намагайтесь писати публікаціі не менше 

ніж на 1400, адже ключові слова у публікації 

впливають на розширення семантики сторінки.


3. Публікації 

Репутація


Зворотній зв’язок з клієнтом 


Підтримка внутрішньої активності

3 причини, для чого на них відповідати

2. Відповіді на відгуки



Наша команда 
рекомендує сервіс 
GeoImgr

Фото, зроблені не пізніше 
ніж за 30 днів до публікації, 
краще впливають на 
оптимізацію сторінки

Система сприймає мета-дані 

фотографії ( внутрішні атрибути) 


Враховується назва, час та 

координати зробленої фотографії


5. Геотегінг

Можливість ознайомитись з переліком послуг або 

товарів безпосередньо на профілі Google Maps 


Зовнішня активність 


Внутрішня активність


Додаткові посилання на сайт Вашої компанії 


4. Додавання товарів та послуг 



За минулий рік компанія Google внесла більше 3700 змін в системі.


В середньому це 12 правок в день. Наша команда володіє інформацією про найновіші оновлення в системі.

Кожен працівник пройшов курс з 

цифрового маркетингу від Google та 

має відповідний сертифікат.


Компетентність

Переваги Cartel

Google  вимагає підтримувати внутрішню 

активність на сторінці кожних 72 години. 

Додаючи публікації, товари та фото, а 

також відповідаючи на відгуки, ми 

підтримуємо активність за Вас, що є одним 

з найважливіших факторів, які позитивно 

впливають на оптимізацію профілю. 


Системнiсть

Схема гарантії

Ми орієнтуємось на результат, тому готові


його гарантувати.





Працюючи з нами від 6 або 12 міс, у випадку, якщо результат у 

вигляді приросту статистики на 30% не досягнуто, ми продовжуємо 

роботу на такий же термін безкоштовно. У випадку, якщо протягом 

додаткового терміну  результат не досягнуто — повертаємо кошти! 




Гарантії



Схема роботи з Cartel

ВАЖЛИВО!



Якщо виникає потреба у погодженні 
тексту, відповідальність за 

системність публікацій лягає на 
сторону замовника.

При потребі відправляємо на 
погодження написані публікації

Початок 
роботи

Визначаємось з темами публікацій

Враховуємо побажання та унікальний стиль компанії

Формуємо семантичне ядро ( перелік ключових слів, по 
яким компанія хоче відображатись у пошуковику)

Заповнюємо форму 
технічого завдання

( при потребі відправляємо 
інструкцію по передачі доступу)

Отримуємо доступ

Підписуємо договір 



 (12, 6, 3, 1 місяці) по всім профілям.Оплата здійснюється наперед за повний пакет

Цiна за пакет

700

75(1400-1500 символів)

Публікації


Фото, оброблені 

геотегінгом

мiсмiсмiсмiс

 

( розширення семантики). Для 

пакетів на 6 та 12 місяців

Пошукова оптимізація

Відповіді на відгуки по шаблону

Налаштування і оптимізація 

профіля

( відповіді 

на запитання; навчання)

Персональний менеджер 



Пакети послуг для 
одного профiлю

Наші спеціалісти проведуть аудит, 
правильно налаштують Ваш профіль та 
нададуть фахові рекомендації стосовно 
самостійної підтримки сторінки. 1000

Налаштування
+ консультація

LITEПакет 









За умови оптимізації 3-ьох та 

більше профілей одночасно, 

пакетна вартість оптимізується 

під потреби компанії 


Для детального ознайомлення з 

нашими рішеннями для мереж — 

зв‘яжіться з менеджером, який 

надіслав вам дану презентацію

Інформація для представників 

мережевого бізнесу 

 (12 та 6 місяців) по всім профілям.Оплата здійснюється наперед за повний пакет

 

( розширення семантики).

Пошукова оптимізація

Унікальні відповіді на відгуки

Налаштування і оптимізація 

профіля

( відповіді 

на запитання; навчання)

Персональний менеджер 



Пакети послуг для 
одного профiлю

Наші спеціалісти проведуть аудит, 
правильно налаштують Ваш профіль та 
нададуть фахові рекомендації стосовно 
самостійної підтримки сторінки. 1000

Налаштування
+ консультація

PROПакет 

Цiна за пакет

700

1500

90

Додавання товарів/послуг


до профілю

Фото, оброблені 

геотегінгом

(1400-1500 символів)

Публікації


мiсмiс
 

приросту звернень
ГАРАНТIЯ 30%



 — концепція розвитку 
пошуковика, задекларована компанією Google на 
2021 рік. Реалізується за допомогою  «сніппетів».


, тобто 
залишився в системі. До чого тут Google Maps?

Це теж сніппет


«Zero-click strategy»

Суть концепції у тому, щоб користувач знайшов 
необхідну інформацію «в нуль кліків»

ВДВІЧІ більше клієнтів
44%

41%

Правильно заповнена інформація про 
компанію в профілі Google My Business з 
актуальними фото та публікаціями 
приводить 


 Користувачів використовують карти 
для пошуку інформації про компанії.




Випадків пошуку в картах 
призводить до відвідування сторінки 
компанії.


Трішки статистики 
та фактів



Оптимізуйте свій профіль Google My 

Business за допомогою сертифікованих 

спеціалістів – розвивайте бізнес у 

напрямку майбутнього!


