
შპს “ეკო MD"-ს წარმოებული პროდუქციის 
Facebook კამპანიის ანგარიში 

 
10 ივნისი, 2020 – 20 ივლისი, 2020 

 
 

ამ ტიპის კამპანია ხორციელდება მხოლოდ KAR.GE კატალოგში  
დარეგისტრირებული ადგილობრივი მწარმოებლებისთვის 



შპს “ეკო ემ დი”-სთვის შეიქმნა ახალი Facebook გვერდი, შემუშავდა FB 
გვერდის მართვის სტრატეგია, შესრულდა ფოტო-ვიდეო გადაღება და 
განხორციელდა 1 თვიანი FB სარეკლამო კამპანია. 
 

FB კამპანიის ფარგლებში გამოქვეყნდა 12 პოსტი (დაპირება იყო 10). შედეგად 
მივიღეთ 339,000+ Reach (დაპირება იყო 200,000), დაგეგმილზე თითქმის 70%-
ით მეტი. გარდა ამისა: 1) Engagement-მა შეადგინა 13,100+; 2) FB გვერდის 
Like-ების ნაზრდმა 282+; 3) ვიდეოების ნახვებმა 49,500; 
 

ჯამში, დამკვეთმა KAR.GE კატალოგში 1 წლიანი ჩართულობისათვის (2020 
წლის 1 აპრილიდან 2021 წლის 31 მარტის ჩათვლით) დახარჯა 500 ლარი და 
მხოლოდ Facebook კამპანიის განხორცილების შედეგად მიიღო მინიმუმ 2,082 
ლარის საერთო ღირებულების სარეკლამო მომსახურება. 

რეზიუმე 



2,082 ლარი მინიმალური თანხაა, რასაც ამ სფეროში მომუშავე სარეკლამო 
სააგენტო მოითხოვდა ანალოგიური მასშტაბის სამუშაოს შესასრულებლად / 
ანალოგიური შედეგის დადების მიზნით. სარეკლამო მომსახურების 
ღირებულება იანგარიშება შემდეგნაირად (დეტალური გამოთვლები ნახეთ 
შემდეგ გვერდებზე): 

1. 353 USD (იგივე 1,082 ლარი 2020-ის 19 ივლისის კურსით - 3.0651 და ამ 
დროს არსებული FB ფასებით) ღირს სარეკლამო ეფექტი FB-სთვის 
დაბუსტვაში რომ გადაეხადა იგივე Reach-ის მისაღებად; 

2. 12 პოსტის მომზადების მინიმალური ხარჯი 12 * 50 = 600 ლ; 

3. მომხმარებლებთან კომუნიკაციის ხარჯი 100 ლ; 

4. ფოტო & ვიდეო გადაღების ხარჯი 300 ლ; 

[აქ არ შედის სტრატეგიის შემუშავების ხარჯი] 

რეზიუმე 



FB გვერდზე რომ შეხვალთ (როგორც 
ადმინი) რომელიმე პოსტის ქვემოთ 
დააწკაპუნეთ Boost ლურჯ ღილაკს. 
გამოჩდება ფანჯარა, საიდანაც 
შეგიძლიათ დაიწყოთ ფასიანი FB 
კამპანია. ფართო აუდიტორიის არჩევის 
შემთხვევაშიც კი დღეში 10 USD-ს 
გადახდისას FB გვეუბნება, რომ 1 დღეში 
პოსტს აჩვენებს 6,600-19,000 ადამიანს. 
რეალობაში კი ეს ნიშნავს, რომ პოსტს 
ნახავს (6,600+19,000)/2=12,800 მნახველი 
მაქსიმუმ. 

სარეკლამო შედეგის ღირებულება: Reach 



ანუ, FB-ზე 10 USD დახარჯვის შემთხვევაში პოსტს ნახავდა მაქსიმუმ 
12,800 ადამიანი. რეალურად ეს იქნებოდა 13 USD ხარჯი, ვინაიდან 
მიახლოებით 30% ჯდება FB-სთვის გადახდილი ხარჯის 
ბუღალტერიაში გატარება. 

 

ამიტომაც 339,000+ Reach ღირს 339,000 / 12,800 * 13 = 344 USD 
(დღევანდელი FB ფასების პირობებში) 

სარეკლამო შედეგის ღირებულება: Reach 



FB გვერდზე რომ შეხვალთ, მარცხნივ მენიუში 
ქვემოთ არის PROMOTE ღილაკი. დააწკაპუნეთ და 
გამოჩნდება “How would you like to grow your 
business?” ეკრანი. იქედან  თუ დააწკაპუნებთ Promote 
Your Page-ზე გადახვალთ ფანჯარაზე, საიდანაც 
შეიძლება დაიწყო გვერდის Like-ების ზრდის 
ფასიანი კამპანია. 

დააკვირდით: 2 $ რომ დახარჯოთ FB-ზე, გეუბნევათ, 
რომ მიიღებთ 40-116 Like-ს. ანუ, რეალურად 
მიიღებთ (40+116)/2=78 Like-ს მიახლოებით (ისიც იმ 
შემთხვევაში, თუ თემა ცხელია დროის იმ 
პერიოდში). 2 $ რომ მისცე FB-ს, ბუღალტერიაში 
გატარებით ხარჯი გახდება 2,6 $. 

ერთი Like-ის 
ღირებულება 

გამოდის 260 / 78 = 
3,33 ცენტი. 

ნაზრდი +282 Like 
რეალურად ღირს 

282 * 0,0333 = 9 
USD. 

სარეკლამო შედეგის ღირებულება: Like-ები 







გთხოვთ იხილეთ თითოეული დადებული პოსტის 
(სულ 12) screenshot და დააკვირდით სტატისტიკას 

(Reach & Engagement): 











მადლობა თანამშრომლობისათვის 


