
Start Basic Maximum

1 Період дії пакета, місяців 3 6 12 12

2 Вартість пакету розміщення $200 $350 $550 $550

3 Розміщення франшизи в каталозі франшиз на сайті FFC ✔ ✔ ✔ ✔

4 Розміщення проморолика про франшизу на YouTube каналі компанії FFC ✔ ✔ ✔ ✔

5
Разове анонсування франшизи при першому розміщенні (новина на сайті, email-розсилка, Telegram-

канал, соціальні мережі - Facebook, Instagram, LinkedIn, VKontakte)
✔ ✔ ✔ ✔

6 Зазначення ваших контактів в каталозі франшиз на сайті FFC ✔ ✔ ✔ ✔

7 Передача франчайзеру всіх згенерованих звернень по франшизі ✔ ✔ ✔ ✔

8
Розміщення рекламного банера (готує замовник, розмір 1140х200) на головній сторінці сайту з активним 

посиланням на сторінку франшизи в каталозі FFC (ротація), днів
15 30 60 60

9 Можливість використання додаткових платних інструментів просування франшизи (в кінці таблиці) ✔ ✔ ✔ ✔

10 Публікація статті, що розповідає про вашу франшизу, в блозі FFC (готує FFC) ✔ ✔ ✔

11
Безкоштовне членство в організації "Асоціація франчайзингу України" (при першому розміщенні, на 

період дії вибраного пакету)
✔ ✔ ✔

12 Новинні та інформаційні пости (сайт, соціальні мережі, месенджери), кількість публікацій 8 8

13 Email-розсилка по власній базі потенційніх франчайзі (Україна, СНД), кількість розсилок 3 3

14 Відображення картки франшизи на головній сторінці сайту FFC (ротація) ✔ ✔

15 Розміщення інтерв'ю з власником вашої компанії (готує FFC) ✔ ✔

16
Публікація заходів в календарі FFC, що розповідають про франшизу (прес-конференції, семінари, 

майстер-класи тощо), які проводить франчайзер, кількість
6 6

17
Можливість публікації додаткового контенту про франшизу: стаття, інтерв'ю, прес-реліз і т.п. (готує 

замовник, 100%-а унікальність), кількість публікацій
2

18 Персональний менеджер ✔

19 Допомога в організації проведення прес-конференції в анонсі продажів франшизи (вибірково) ✔

20 Визначення портрета потенційного франчайзі ✔

21 Визначення пріоритетних цільових ринків і розробка індивідуальної стратегії просування франшизи ✔

22 Моніторинг маркетингової стратегії просування франшизи і її коригування (1 раз в 3 міс) ✔

23 Допомога у формуванні маркетингового бюджету просування франшизи, разово ✔

24 Спеціальні умови по розміщенню франшизи на партнерських ресурсах ✔

25 Організація і координація дій франчайзера на виcтавках з франчайзингу ✔

26 Реклама франшизи на бізнес-заходах в яких бере участь компанія FFC (вибірково) ✔

27 Звітність з просування франшизи на щомісячній основі ✔

28 Прийом і обробка вхідних заявок на покупку франшизи ✔

29 Попередні переговори з потенційними франчайзі ✔

30 Організація перегляду об'єкта франчайзера для потенційних франчайзі (вибірково) ✔

31 Допомога в організації підписання договору купівлі франшизи ✔

32 За використання пакета передбачена абонентська плата, в місяць - - - $180

№ Додаткові платні інструменти просування франшизи (для всіх пакетів)

1 E-mail розсилка по власній базі потенційних франчайзі, разово $40

2 Інформаційний пост франчайзера (FB, Instagram, LinkedIn, VK, Telegram), разово $40

3
Рекламний банер (готує замовник, розмір 1140х200) на головній сторінці сайту з активним посиланням на 

сторінку франшизи на сайті FFC (ротація), за місяць
$40 

4
Рекламний банер (готує замовник, розмір 1140х200) на головній сторінці сайту з активним посиланням на 

сайт франчайзера (ротація), за місяць
$200

Послуги з розміщення франшизи (в період дії пакета)№

web: www.ffc.expert

*Пакет "Maximum + Sales" доступний для франшиз, які розроблені компанією FFC, для інших проектів - тільки після прохождення процедури аудиту 

франшизи (вартість $500) та розміщення, згідно пакету "Maximum". 

Увага: дана пропозиція актуальна для франшиз, які развиваються тільки на території Украини. Якщо вас цікавлять інші країни 

(наприклад, Польща, Казахстан, Киргизстан), зробіть додатковий запит.

tel: +38 (068) 441 22 87

e-mail: ms@ffc.expert

Пакети разміщення Maximum 

+Sales*


