
     Чек Лист реклами  закладу HoReCa в системі SmartAds 

№ Тип 
рекламної 
кампанії, 
для кого 

Зміст Бажаний 
результат 

Засоби 
контроля 

список 
потрібних 
матеріалів 

Відмітка 
по 
проведе
нню (+/-) 

1 Акція 
знижка, для 
клієнтів, які 
прийшли   в 
заклад 

1. Страва  дня (товар дня) 
2. Нове блюдо (товар) 
3. Банкет 
 
Приклад тексту: покажи 
офіціанту  чи бармену банер 
реклами, або QR -код на 
телефоні та  отримайте 
знижку) 
 

1. Збільшити 
продаж  певних 
блюд (товарів) в 
певний час 
2.Економія  на 
виготевлені 
флаеров чи 
підставок на стіл 

Облікова 
система 
закладу 
(при 
продажі 
вказувати 
знижка 
SmartАds) 
 
 

квадратни
й банер, 
посилання 
на сайт чи 
сторінку в 
соц. 
мережі 

 

2 Розіграш 
подарунку  

Зібрати контактні  дані 
клієнтів 
Приклад тексту: для участі 
розіграшу картки на 10% 
знижку внесіть ваші  дані 

Отримати  БД 
клієнтів  з 
даними (ПІБ, 
телефон, е:mail, 
стать, дата 
народження)  l 

особистий 
кабінет 
SmartАds  

текст 
розіграшу 

 

3
. 

Вхід через 
соціальну 
мережу 

Перехід на нашу сторінку в 
соцмережах для підписки  чи 
репосту новин. 
Приклад тексту: 
підпишіться на нашу 
сторінку  та зробіть репост 
для участі розіграшу 
картки на 10%  знижку  
 
 

Збільшення 
підписників в 
соцмережах, 
лайків та 
репостів  

Показ а 
бармену 
чи 
офіціанту, 
що ви 
підписані 
на 
сторінку, 
особистий 
кабінет 
SmartАds  

текст 
розіграшу, 
сторінка в 
соцмережі  

 

4 Опитування Зворотній зв'язок  з клієнтом. 
Можемо задати до 5 ти 
питань які нас  цікавлять  

Отримати 
зворотній зв'язок 
з клієнтами  

особистий 
кабінет 
SmartАds  

текст  

5 Думка 
клієнта 

Оцінка якості послуг 
(обслуговування) або товарів 
(кофе, нове меню) 

Отримати оцінку 
якості від клієнта 

особистий 
кабінет 
SmartАds  

текст  

6 Ваучер Створення Qr-коду 
автоматично системою, з 
можливістю його погашати 
барменом 

Можливість 
контролю 
проведення 
любих заході, та 
залучення друзів 
існуючих клієнтів  

особистий 
кабінет 
SmartАds 

текст  

7 Реклама в 
партнерській 
мережі 

Показ своєї реклами зі 
знижкою 20%, або практично 
безкоштовно при умові 
показу чужої реклами  

1. Збільшити 
продаж  певних 
блюд (товарів) в 
певний час 
2.Економія  на 
виготевлені 
флаеров чи 
підставок на стіл 

Облікова 
система 
закладу 
(при 
продажі 
вказувати 
знижка 
SmartАds) 
 
 

квадратни
й банер, 
посилання 
на сайт чи 
сторінку в 
соц. 
мережі 

 



 


