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Сьогодні розберемо:

1. Навіщо бухгалтеру просуватись 

в соц. мережах та як це робити

2. Функціонал і можливості 

Інстаграм. Інструкція

3. Головні критерії ефективної 

реклами



1. Навіщо бухгалтеру 
просуватись в соц. 
мережах та як це робити

На минулих уроках ми розібрали 

як оформити свій профіль та як 

вести контент. Але сьогодні цього 

недостатньо.



Чому? 



Блогів в інтернеті з кожним 
днем стає все більше і 
більше. 

І для того щоб вас побачила більша 

кількість людей потрібно 

використовувати всі можливі 

інструменти.



Як працює реклама в 
Інстаграм?

1. Ви обираєте потрібний пост 

або історію

2. Обираєте необхідну ЦА

3. Обираєте кількість днів та 

бюджет

4. Запускаєте 

5. Отримуєте результати



Але! Для початку роботи з 
інструментами необхідно 
підключити наш аккаунт до 
Фейсбуку.

Як це зробити?

Дивимось далі.



Як зв'язати аккаунт?

Щоб зв'язати акаунт Instagram і 
профіль Facebook:

1. Натисніть значок або на своє фото 
в правому нижньому кутку 
екрану, щоб перейти в свій 
профіль.



Як зв'язати аккаунт?

2. Натисніть в правому верхньому куті екрану і 

виберіть 

2.1. Настройки



Як зв'язати аккаунт?

2.3. Натисніть Аккаунт.

2.4. Виберіть Публікація в інших 

додатках.



Як зв'язати аккаунт?

3. Натисніть Facebook і вкажіть дані для 

входу в обліковий запис Facebook.

3.1. Виберіть Продовжити, а потім - Так, 

завершити настройку.

Готово!



Налаштовуємо рекламу:

1.Обираємо необхідний 
пост в профілі Інстаграм

2.Натискаємо кнопку 
“просувати”



Далі нам відкривається панель, на якій ми можемо 

обрати мету нашої реклами, розберемо окремо 

кожний варіант:

- “Больше посещения профиля”, за допомогою 

цього варіанту більша кількість може побачити 

нашу сторінку в інтернеті

Як результат: збільшується кількість підписників, 

переглядів історій та лайків на фотографіях.



Далі ми налаштовуємо цільову аудиторію (ЦА) - ті 

люди, які побачуть нашу рекламу.

Ми можемо вибрати автоматичний варіант - це та 

аудиторія,яку Інстаграм самостійно для нас підібрал 

або ж налаштувати саморуч.

Як це зробити?



Натискаємо, і нам відкривається 
наступне вікно:

Заповнюємо поля, наприклад “ФОП Київ” (де 
розуміємо, що ця аудиторія націлена на ФОП з Києва



Натискаємо, і нам відкривається 
наступне вікно:

Вводимо де буде показувати рекламу. Для “ФОП Київ” - це 
буде Київ



Натискаємо, і нам відкривається 
наступне вікно:

Інтереси - це те,чим цікавляться люди нашої ЦА. Наприклад 
для “ФОП Київ” - це може бути : бізнес, продажі в інтернеті та 
інше.



Натискаємо, і нам відкривається 
наступне вікно:

Вказуємо вік людей, яких шукаємо. Так само для нашого 
приклада “ФОП Київ” це можуть бути люди віком від 25-40.



Для початку просування цих знань 

достатньо, але в подальшому ви 

можете працювати разом з 

таретологом, щоб пробувати нові 

зв’язки та різні варіації.



Натискаємо продовжити і переходимо до 
наступної вкладки

Все просто та зрозуміло 
написано, Це наш бюджет на 
день - скільки буде коштувати 
один день показу реклами

Так само і з кількістю днів - 
скільки днів буде крутитися 
реклама



Маємо формулу для 
розрахунку скільки грошей 
знадобиться для реклами:

сума грошей / день * к-ть днів = рекламний бюджет



Остання вкладка - підтвердження:

На цій панелі ви підтверджуєте та 
перевіряєте усі налаштування, які робили 
до цього.



Як повинен виглядати 
креатив для пошуку ФОП?

Краще один раз показати, а ніж 10 

разів розказати. Показуємо на 

прикладі далі.



А тепер розберемо:

Креатив має заголовок - ЩО ми 
пропонуємо на цій рекламі

Ваша фотографія - ХТО нам пропонує 
цю послугу. Нагадаємо вам лайфхак з 
минулих уроків - посмішка на фото, 
80% успіху)

Заклик до дії - нам потрібно дати 
чітку інструкцію ЩО робити далі. А 
якийсь приємний бонус - будет 
стимулом точно зробити те, що нам 
треба)


