
FACEBOOK რეკლამის 
ონლაინ კურსი

ისწავლე, როგორ გაუშვა, მართო და 
დააოპტიმიზირო შენი რეკლამა
Facebook და Instagram-ზე, მაქსიმალური 
შედეგების მისაღწევად.
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უახლესი მასალა • 2:30 საათი • ონლაინ გაკვეთილები

რეკლამა სოციალურ მედიაში



გამარჯობა!

ტრენერი: ირაკლი ჩხეიძე
სფეისი | ციფრული მარკეტინგის ხელმძღვანელი

რეკლამა სოციალურ მედიაში

რადგან აქ მოხვდი, ალბათ უკვე კარგად გესმის, რამხელა 
როლს თამაშობს ციფრული მარკეტინგი 21-ე საუკუნეში. 
დღეს, თითქმის ყველა დიდი კორპორაცია თუ სტარტაპი 
თავიანთი პროდუქტის გაციფრულებას და ონლაინ გაყიდვას 
ცდილობს. 

თუ შენც გინდა, რომ აითვისო მომავლის პროფესია და 
დაიმკვიდრო შენი ადგილი ადამიანური რესურსების ბაზარზე, 
როგორც ციფრული მარკეტინგის პროფესიონალმა, მაშინ ეს 
კურსი შენთვისაა.

შემოგვიერთდი!
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გამოწვევა
იცი, რა განასხვავებს ციფრული მარკეტინგის ინდუსტრიას 
სხვებისგან? ის კიდევ უფრო სწრაფად ვითარდება ვიდრე 
სხვა მიმართულებები. მუდმივად იცვლება ტენდენციები, 
რომლებსაც ფეხი უნდა აუწყო და დროულად აითვისო 
ხელსაწყოები, რომლებიც სხვადასხვა ციფრულ არხებს 
ყოველდღიურად ემატება. 

ამ გამოწვევისთვის მარტო გამკლავება კი საკმაოდ რთულია. 
ყველას სჭირდება პროფესიონალი, გამოცდილი ადამიანის 
რჩევებისა და ცოდნის გაზიარება, იმისთვის რომ რაც 
შეიძლება ცოტა შეცდომა დაუშვას და სწრაფად 
განვითარდეს.

რეკლამა სოციალურ მედიაში
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პრობლემის გადაწყვეტა
ყველაზე დიდი შეცდომა, რომელსაც
ციფრული მარკეტერები უშვებენ, უკვე 
მიღებული ცოდნით დაკმაყოფილებაა.
არადა, ეს ის ინდუსტრიაა, რომელიც ყველაზე 
სწრაფად ვითარდება და მუდმივად 
საჭიროებს თვალსაწიერის გაფართოებას
და დარგში მიმდინარე ტენდენციებისთვის 
ფეხის აწყობას.

იმისთვის, რომ ბაზარზე მოთხოვნადი და 
აღიარებული ციფრული მარკეტინგის 
სპეციალისტი იყო, შენს ცოდნასა და 
განვითარებაში ინვესტიციის ჩადება 
აუცილებელი წინაპირობაა.

რეკლამა სოციალურ მედიაში
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რას ისწავლი?
⦁ როგორ გამოიყენო
ეფექტური სტრატეგიები 
ისწავლი შენი ბიზნესის სარეკლამო სტრატეგიის 
სწორი მიმართულებით განვითარებას. გაიგებ, 
რა შესაძლებლობებს არ იყენებს მარკეტერების 
უმრავლესობა და  როგორ აქციო ეს ფაქტი შენს 
მთავარ კონკურენტულ უპირატესობად.

⦁ რა მეთოდოლოგიები
გამოიყენო რეკლამის
გაშვებისა და ანალიზის დროს
გაიგებ, როგორ მოახდინო ბიუჯეტისა და 
შედეგების მასშტაბირება, გააკეთო გაშვებული 
კამპანიების მონიტორინგი და გააკეთო სწორი 
ანალიზი.
ასევე, გაიზიარებ ჩემს გამოცდილებას, 
რომელიც 2,000,000 $-იანი სარეკლამო ბიუჯეტის 
მართვის შედეგად დავაგროვე და მოგიყვები იმ 
შეცდომებზე, რაც ციფრულმა მარკეტერებმა არ 
უნდა გაიმეორონ.

⦁ როგორ შეარჩიო
სწორი აუდიტორია შენი რეკლამისთვის
შეისწავლი Facebook და Instagram სარეკლამო 
პლატფორმის ყველა ნიუანსსა და 
შესაძლებლობას. გაიგებ, როგორ მოახდინო 
მომხმარებლის სეგმენტაცია და ისეთი 
აუდიტორიის შექმნა, რომელიც შენს 
პროდუქტს ყველაზე დიდი ალბათობით 
იყიდის. 
 
⦁ რა ხელსაწყოები გამოიყენო
ეფექტური რეკლამის შესაქმნელად
გაგაცნობ პლატფორმებს, რომლებიც 
რეკლამის შექმნისას შენი ინსპირაციის 
წყაროდ შეიძლება იქცეს. გასწავლი, როგორ 
შექმნა კონკურენტებისგან გამორჩეული 
კონტენტი და მოგიყვები პლატფორმაზე, 
რომლის შესახებაც ბევრმა არ იცის.

რეკლამა სოციალურ მედიაში
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მოდული 1: შესავალი
1. გამარჯობა!
2. ჩემ შესახებ
3. რას ისწავლი
4. კურსის სტრუქტურა
5. ციფრული მარკეტინგის ტერმინოლოგია
6. როგორ გამოიყენო ეს კურსი
7. ბიზნეს მენეჯერი

მოდული 2: Facebook სარეკლამო პლატფორმა
8. სარეკლამო ანგარიშის შექმნა (ინსტრუქცია)
9. Facebook-ის სარეკლამო ეკოსისტემა
10. სარეკლამო კამპანიის სტრუქტურა
11. კამპანიის დონე (Campaign Level)
12. სარეკლამო ჯგუფების დონე (Adset Level)
13. რეკლამის დონე (Ad Level)
14. სარეკლამო კამპანიის გაშვება (ინსტრუქცია)
15. Facebook Pixel - ფეისბუქის პიქსელი
16. პიქსელის ინტეგრაცია საიტზე (ინსტრუქცია)
17. სტანდარტული Event-ების გაწერა საიტზე 
(ინსტრუქცია)
18. Custom Audiences - მომხმარებელთა 
აუდიტორიები (ინსტრუქცია)
19. Lookalike Audiences - მსგავსი აუდიტორიები 
(ინსტრუქცია)

მოდული 3. რეკლამის წარმატების წინაპირობა
20. როგორ მუშაობს Facebook-ს სარეკლამო 
აუქციონი
21. როგორ მოვიგოთ სარეკლამო აუქციონში
21. CBO - Campaign Budget Optimization - ბიუჯეტის 
გაწერა კამპანიის დონეზე
22. Lowest Cost / Bid Cap / Cost Cap

მოდული 4: სარეკლამო სტრატეგიები
23. მარკეტინგული Funnel-ი
24. TOFU - Top of the Funnel
25. MOFU - Middle of the Funnel
26. BOFU - Bottom of the Funnel
27. BOFU - Post Purchase
28. სტრატეგია 1: MINI
29. სტრატეგია 2: TURBO 
30: სტრატეგია 3: EVERGREEN
31. კამპანიების მართვა - ნაწილი 1
32. კამპანიების მართვა - ნაწილი 2 
33. კამპანიის Learning - ფაზა
34. კამპანიის ანალიზი, ოპტიმიზაცია და 
მასშტაბირება - ნაწილი 1
35. კამპანიის ანალიზი, ოპტიმიზაცია და 
მასშტაბირება - ნაწილი 2

მოდული 5: როგორ შევქმნათ რეკლამა,
რომელიც ყიდის
36. მობილურზე მორგებული რეკლამა
 ღია გაკვეთილი
37. ეფექტური რეკლამის ელემენტები
38. ეფექტური რეკლამის მაგალითები
39. ფორმატების და განთავსების კომბინაცია
40. ინსტურმენტები: რეკლამის მაკეტის გენერირება 
- Adparlor
41. ინსტურმენტები: Facebook Creative HUB 
ინსპირაციისთვის
42. ინსტრუმენტები: Facebook Ad Library - 
ინსპირაცია და კონკურენტული ანალიზი

კურსის კურიკულუმი

რეკლამა სოციალურ მედიაში

digitalhub.edu.ge



რა უნდა იცოდე
კურსის შეძენის შემთხვევაში:

რეკლამა სოციალურ მედიაში
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გექნება შეუზღუდავი წვდომა
40+ ვიდეო გაკვეთილებზე ქართულად.
ვიდეო გაკვეთილებში მე თავად მოგიყვები, 
განახებ და აგიხსნი ყველა ხელსაწყოსა თუ 
სტრატეგიას, რაც შენი Facebook და Instagram 
რეკლამების გაშვებისას, მაქსიმალური შედეგების 
მიღწევაში დაგეხმარება.

კურსის მასალა იქნება მუდმივად განახლებადი.
კურსის არსებული ვიდეო მასალა მუდმივად 
განახლდება და შეიცვლება შენი 
რეკომენდაციებისა და პრეფერენციების 
გათვალისწინებით.

ყოველი მოდულის ბოლოს შეგხვდება ქვიზები.
ქვიზები განვლილი გაკვეთილებიდან მიღებული 
ცოდნის შემოწმებასა და ანალიზში დაგეხმარება.

მიიღებ უფასო 40 წუთიან
ონლაინ კონსულტაციას ჩემთან.
გექნება საშუალება, ერთად განვიხილოთ იმ 
დარგის სპეციფიკა, რომელშიც მუშაობ და 
შევიმუშაოთ მისთვის სწორი სტრატეგია. 

 
გახდები FACEBOOK დახურული ჯგუფის წევრი. 
ჯგუფში მუდმივად გექნება კონტაქტი ჩემთან 
და სხვა სტუდენტებთან. დასვამ კითხვებს, 
მიიღებ რჩევებს და გექნება მუდმივ 
განახლებული ინფორმაცია ინდუსტრიის 
ტენდენციების შესახებ.



ვისთვის არის კურსი? 
კურსზე მუშაობისას ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, მასალა 

ყველასთვის გასაგები, მიღებული ცოდნა კი ნებისმიერი ბრენდის 
ციფრული მარკეტინგის სპეციალისტისთვის გამოსადეგი ყოფილიყო. 

ეს კურსი შენთვის არის, თუ შენ ხარ: 

რეკლამა სოციალურ მედიაში
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მცირე და საშუალო ბიზნესის მფლობელი 
გსურს შეისწავლო სხვადასხვა 
მეთოდოლოგია სწორი და შედეგიანი 
სარეკლამო სტრატეგიის შემუშავებისა და 
კომპანიის მართვისთვის. 

ვისთვის არის კურსი? 

რეკლამა სოციალურ მედიაში
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დამწყები ციფრული მარკეტერი
გინდა, გაიგო ყველა ინსტრუმენტის შესახებ, რაც 
მაქსიმალური შედეგის მიღწევაში დაგეხმარება და მზად 
ხარ, სიღრმისეულად გაეცნო დარგის სპეციფიკასა და 
თავისებურებებს.

ვისთვის არის კურსი? 

რეკლამა სოციალურ მედიაში
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გამოცდილი ციფრული მარკეტერი
დაინტერესებული ხარ  რეკლამის გაშვების მოწინავე 
სტრატეგიებით, კამპანიის ბიუჯეტისა და შედეგების 
მასშტაბირების (Scaling) სწორი მეთოდოლოგიებით.

ვისთვის არის კურსი? 

FACEBOOK რეკლამის ონლაინ კურსი
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მზად ხარ გახდე წარმატებული
FACEBOOK რეკლამის პროფესიონალი?

რეკლამა სოციალურ მედიაში

საკმარისია, უბრალოდ დარეგისტრირდე კურსზე და გამონახო დრო საკუთარი 
თავის განვითარებისთვის. რაც მთავარია, არ დაგავიწყდეს, რომ კურსის 
განმავლობაში მიღებული ცოდნა აუცილებლად გამოიყენო პრაქტიკაში და 
გატესტო სხვადასხვა მეთოდოლოგიები იმისთვის, რომ სასურველ შედეგს 
მაქსიმალურად სწრაფად მიაღწიო.
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დარეგისტრიდი პირდაპირ საიტიდან, 
რეგისტრაციის შემდეგ, ავტომატურად 
ჩაგერთვება წვდომა კურსის მასალაზე.

თუ გაქვს დამატებით კითხვები, 
მომწერე ამ ელ.ფოსტის მისამართზე.
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