
Інструкція розроблено проектами: https://fillsites.net/ та http://ua-smm.top/ 

 

 

 

 

 

 

Карантин не привід зупинятися!  
 

Переводимо бізнес в онлайн 
 
 
 

Для кого підійде інструкція: 
Кафе, магазини, ательє, інші компанії, які закриті на період карантину,  
але при цьому можуть доставити свої товари/послуги віддалено чи кур’єрською 
службою.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дана інструкція акцентується більше на маркетинговому плані, а не на технічній 
частині.  
 
 

   

https://fillsites.net/
http://ua-smm.top/


Інструкція розроблено проектами: https://fillsites.net/ та http://ua-smm.top/ 

Замість передмови. Коротко про ситуацію.  
 
 
 

Чого ми найбільше боїмося, при догляді в онлайн?  
 

Конкуренції. В онлайе працюють такі гіганти, як “Розетка"," Пром" і т. п. В соціальних              
мережах також вже існують розкручені аккаунти конкурентів.  
 
В чому наша перевага? 
 
На відміну від гігантів і старожилів в онлайн-продажах, ми звикли працювати "на землі".             
Ми звикли спілкуватися з клієнтами "вживу". І головне, нас знають особисто на нашому             
районі. Багато людей, які живуть поруч з Вашим магазином (кафе, ательє, офісом) вже             
приходили до Вас до карантину, або хоча-б бачили Вашу вивіску.  
 
Який наш план?  
 
Ми не будемо навіть намагатися конкурувати з інтернет-магазинами, інстаграм         
магазинами, які вже давно існують в онлайні. У нас зараз на це немає ресурсів і часу. 
 
Наша мета - максимально швидко знайти наших клієнтів, які в нас були, поки ми              
працювали "на землі", встановити з ними контакт і розповісти про те, що ми працює,              
але в іншому форматі, як можна у нас замовити товари/послуги, як їх оплатити, і як ми                
їх доставимо.  
 
Ми, в першу чергу, починаємо роботу тільки на своїй території (там де проживає 
більшість наших клієнтів), і не намагаємося охопити "чужі" райони.  
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Які інструменти ми можемо використовувати?  
 
Для реалізації свого завдання ми можемо використовувати: 
 

● Соціальні мережі - Фейсбук, Інстаграм 
● Месенджери - Фейсбук месенджер, телеграм, Вайбер  
● Гугл (пошук Гугл, карти, Ютуб) 
● Сайт, який ми можемо створити за 1 годину на конструкторі.  

 
 
Які засоби нам знадобляться для старту?  
 

● Смартфон з камерою;  
● Ноутбук або ПК (бажано, але якщо його немає, то будемо обходиться 

смартфоном) 
● Банківська картка з 1 доларом (30 грн.) на балансі для оплати рекламних послуг 

в Фейсбук та Гугл.  
 
 
З чого ми почнемо? 
 
Почнемо ми з контенту. Перш, ніж створювати акаунти в соцмережах і сайти, нам 
потрібно зрозуміти, що ми будемо розміщувати.  
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Створюємо основний контент 
 
Згадуємо нашу головну мету, про яку ми писали на початку.  
 
"Наша мета - максимально швидко знайти наших клієнтів, які у нас були, поки              

ми працювали" на землі ", встановити з ними контакт і розповісти про те,             
що ми працює, але в іншому форматі, як можна у нас замовити товари /              
послуги, як їх оплатити, і як ми їх доставимо" 
  
Саме про це і повинен бути наш контент.  
 
Відео - найбільш оптимальний варіант.  
 
Беремо телефон і знімаємо відео. Зняти відео набагато легше, коли знаєш, про що             
знімати. 
 
 Ось оптимальний сценарій для нашого відео:  
 

1) Ми вітаємося і представляємо (дуже коротко);  
2) Ми говоримо, що ми працюємо, але в зв'язку з карантином, працюємо в трохи 

іншому форматі; 
3) Розповідаємо як з нами зв'язатися, як ми можемо доставити наш товар / 

послугу, як оплатити; 
4) Робимо невеликий огляд наших товарів / послуг; 
5) Ще раз нагадуємо як з нами зв'язатися, як ми можемо доставити наш товар / 

послугу, як оплатити.  
 
Бажано вкластися в 2 хвилини (Саме відео з такою максимальною довжиною Ви            
зможете використовувати на більшості майданчиків) 
 
Також радимо завантажити на телефон безкоштовний додаток Filmix. 
 
Filmix - дуже простий додаток для смартфона, в якому можна вирізати непотрібні            
кадри з відео, додати субтитри, накласти музику. 
 
Створити рекламний банер - теж непоганий варіант.  
 
Якщо не можете з якихось причин зняти відео, можна використовувати картинку.  
Краще не використовуйте чужу картинку, а зніміть свою продукцію. Зробіть селфі з            
Вашою продукцією. Зробіть фотографію фасаду Вашого закладу.  
Постарайтеся створити картинку такої, щоб люди, які живуть у Вашому районі, відразу            
Вас дізналися.  
  
Щоб красиво оформити картинку, додати написи, завантажте безкоштовний додаток         
PostPlus. Він має безліч шаблонів для Вашого посту.  
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ВАЖЛИВО !!!!! як краще тримати телефон під час зйомки:  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Відео буде обрізано по червону пунктирну лінію при відтворенні та по синю пунктирну 
лінію при попередньому перегляді в Інстаграм.  
 

ВАЖЛИВО !!!!! Коли робите зйомку, уявіть умовний квадрат на екрані (по синій            
пунктирною лінії), та намагайтесь, щоб все найважливіше помістилося в нього.  
 

 

Далі пишемо текст 
  
Тексти для сайту і соцмереж будуть відрізнятися, тому більш детально поговоримо про 
них у відповідних розділах нашої інструкції.  
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Фейсбук, Інстаграм і месенджери  
 
Для того, щоб максимально швидко донести інформацію нашим клієнтам, про новий           
формат нашої роботи в умовах карантину, ми будемо використовувати офіційну          
рекламу в Фейсбук. Саме цей спосіб є найбільш швидким та результативним.  
 
Для цього нам будуть потрібні:  
 

1) Особистий аккаунт в Фейсбук (аккаунт людини). Саме особистий аккаунт може 
управляти усіма іншими ресурсами і сервісами на Фейсбук та Інстаграм. 

2) Бізнес-сторінка в Фейсбук - вона створюється і прив'язується до Вашого 
особистого аккаунту. Реклама в Фейсбук показується від імені Вашої 
бізнес-сторінки. Крім того, Ваша бізнес сторінка в ФБ може показувати рекламу і 
в Інстаграм. Наявність аккаунта в Інстаграм для показу реклами не обов'язково. 

3) Аккаунт в Інстаграм (не обов'язково) - використовуйте його, тільки в тому 
випадку, якщо Ви вже користуєтеся та знайомі з цією мережею. В іншому 
випадку ми будемо просто показувати рекламу в Інстаграм від імені 
бізнес-сторінки в Фейсбук.  

4) Рекламний аккаунт - він потрібен для управління рекламою.  
5) Аккаунт Вашої компанії в Фейсбук Бізнес Менеджер. Він полегшує управління 

ресурсами, але не є обов’язковим. Для його створення потрібно 
використовувати ПК або ноутбук. Якщо ми будемо створювати рекламу зі 
смартфона, будемо обходиться без нього.  
 
 

Далі розглянемо варіанти створення реклами:  
● за допомогою ПК або ноутбука  
● за допомогою смартфона.  

 
Написання тексту  
 
Перед тим, як почати, рекомендую заздалегідь написати текст для рекламного нашого           
поста в будь-якому текстовому редакторі, а потім його скопіювати в пост.  
 
Що Важливо при написанні тексту:  

● Сформулюйте весь сенс того, що Ви хочете розповісти в перший рядок Вашого 
тексту і виділіть її абзацом.  

● Далі опишіть більш детально з Вашою пропозицією.  
● Вкажіть як Ви зробите товар / послугу, як її оплатити.  
● Вкажіть контакти.  
● Розбавте текст емоджі (це не просто "прикольні смайлики", це чудовий 

інструмент для структурування, підвищення читабельності Вашого тексту, 
передачі емоцій.  
 

Взяти емоджі можна звідси https://uk.piliapp.com/facebook-symbols/ 
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Наприклад:  
 

Піцерія "СмачнаПіца" (Троєщина) доставити піцу 🍕 та іншу 
наші страви 🍜 Вам додому! 
 
🏠!У зв'язку з карантином, ми зачинені для відвідувачів, але 
ми працюємо та доставляємо продукцію на дом. 
 
📍 У нашому меню: 📍 
 
☑ Смачна піца 
☑ Домашні вареники 
☑ Суші  
 
🚲 Доставка по району в течение години кур'єром . Оплата 
Приват24.  
 
📍 Контакти для замовлення 📍 
 
Телефони  
Вайбер 
телеграм  
Мессенджер  
Сайт  

 
 
 
Тепер переходимо до створення і розміщення реклами. 
 
Так ми розглянемо 3 способи створення реклами:  
 

1. Створення за допомогою смартфона.  
2. Створення за допомогою ПК / Ноутбука з максимальним використанням         

функціоналу. 
3. Створення за допомогою ПК / ноутбука в спрощеному режимі. 

 
Спосіб 1 - створюємо рекламу за допомогою Смартфона.  
 
Як це зробити дивіться у відео за цим посиланням. 
 
Спосіб 2 - створюємо рекламу за допомогою ПК / ноутбука з 
максимальним використанням функціоналу   
 
Відкриваємо Фейсбук і авторизируемся під нашим особистим обліковим записом. 
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Переходимо по посиланню https://business.facebook.com/ і реєструємо аккаунт нашої        
компанії. Все інтуїтивно просто, відповідаємо на питання і заповнюємо контактну          
інформацію.  
 
!!! При реєстрації вкажіть ту ж саму пошту, що і у Вашій особистій сторінці.  
 

Коли зареєструвалися, натискаємо  в правому верхньому куті.  
 
Зліва вибираємо пункт "сторінки" і натискаємо "створити сторінку". Це виглядає так:  

 
 
Вибираємо категорію, в нашому випадку - ми місцева компанія.  
 

 
 
Придумуємо назву нашої сторінки, пишемо адресу, вказуємо категорію діяльності.  
 
!! Важливо !! Зробіть назву Вашої сторінки простим і зрозумілим. 
Використовуйте шаблон "Тип діяльності + Назва + Локація". Наприклад:  
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"Магазин Все для дому м. Березань" 
"Пекарня Смачнахата Троєщина" 
"Дитяче кафе Чарівниця м. Чорноморське"  
 
Далі створіть рекламний аккаунт (Ad Accounts)  
Вибираємо зліва в меню і натискаємо "Додати"  

 
 
 
Введіть назву рекламного аккаунта (воно внутрішнє і крім вас його бачити ніхто не             
буде). Обов'язково вкажіть часовий пояс по Києву і валюту - долар США (гривні немає).  
 

Після створення облікового запису перейдіть в нього кнопкою справа 
вгорі або через меню  

  
 
Виберіть пункт "Управління рекламою" 
 
Відкриється менеджер реклами.  
 
Натисніть “додати”.  
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Система запропонує Вам вибрати мету рекламної кампанії. Зараз нам підійдуть такі 
цілі як:  
 
"Охоплення"  - Система буде показувати рекламу так, щоб охопити максимальну 
кількість людей.  
"Взаємодія" - Система буде показувати рекламу в першу чергу тим, хто швидше за 
все відреагує на Ваш рекламний пост будь-яким способом (лайк, повідомлення, 
репост, коментар).  
"Повідомлення" - Система буде показувати рекламу в першу чергу тим, хто швидше 
за все напише Вам повідомлення в Мессенджер.  
  
Вкажіть бюджет. Мінімальний бюджет 1 долар.  
 

 
 
У Фейсбуці немає фіксованих цін, формування ціни показу відбувається за принципом           
аукціону і залежить від мети. Наприклад по Києву за 1 долар Ви можете охопити від               
200 до 1000 чоловік.  
 
Натискаємо кнопку "продовжити" і переходимо до групи оголошень. Тут нам потрібно           
вибрати аудиторію. Вибираємо локацію, де живе більшість наших клієнтів (наприклад          
радіус 1 км. від нашого магазину.  
Робимо це за допомогою карти і мітки.  
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Вибираємо місця показу нашої реклами. Рекомендую залишити такі:  
 

 
 
Тиснемо "Продовжити", переходимо на сторінку створення оголошення  
 
Вибираємо "Одна картинка або відео" 

 
  
 
 
 
 
Додаємо наше відео  
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Копіюємо текст (який ми заздалегідь написали). 
 

● Якщо ми вибрали мету "охоплення" або "Взаємодія" ми можемо додати адресу           
нашого сайт (якщо є).  

● Якщо ми вибрали мету "Повідомлення" нам буде автоматично додана         
відповідна кнопка, по якій користувач зможе перейти в месенджер і почати           
листуватися з нами.  

 
!!! При цілі "Повідомлення" система відразу запропонує Вам налаштувати         
автоматичні відповіді.  
 
Натискаємо "опублікувати". 
 
Вказуємо платіжні дані (банківську карту). !!! Важливо, на карті повинен бути хоча б 1              
долар (еквівалент в гривнях по курсу Вашого банку). Фейсбук зниме цей долар і за              
хвилину поверне.  
 
 
Спосіб 3 - створюємо рекламу за допомогою ПК / Ноутбука в 
спрощеному режимі. 
 
Як це зробити дивіться у відео за посиланням. 
 
 

 
 

Далі буде…  

 
У наступній частині ми розповімо про те, як швидко створити сайт на безкоштовному 

конструкторі  
 

Заповніть ЦЮ ФОРМУ, щоб отримати наступну частину на пошту. 
 

Якщо Ви хочете замовити виконання даних робіт фахівцем "під ключ", перейдіть за цим 
посиланням.  
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