E-mail marketing
Jak často kontrolujete svůj e-mail? Buďte
neustále v kontaktu se svými zákazníky nebo
odběrateli. Připravíme vám graficky i obsahově
atraktivní newsletter a pomůžeme s výběrem
zajímavých
s jejichž pomocí oslovíte své
Mobilnítémat,
aplikace
zákazníky.

Co získáte využitím služby?
Pravidelné připomenutí značky
pomocí
e-mailu
Internetové
obchody
a informování o novinkách a akcích, které mají
příznivý vliv na pravidelné zvyšování objemu
objednávek.
Tvorba webových stránek

Čísla, na která jsme hrdí:

Analytické práce a konzultace

200 tis.
e-mailů

Měsíčně zpracujeme a rozešleme
newslettery na více než 200 tis.
e-mailových adres s mírou otevření
26 % a průměrnou konverzí 8 %.

Online marketing

3.
nej. zdroj

Newsletter se stal 3. nejdůležitějším
zdrojem pravidelné návštěvnosti
webu Receptynakazdyden.cz.

www.aitom.cz

Naši zákazníci
Vyhráli jsme tendry u těchto společností:

Analytické práce
a konzultace

LeasePlan Česká republika
www.leaseplan.cz

Víte, co je cílem vašeho webu a pro koho je
určen? Společně se podíváme vašemu webu
na zoubek!

Využitím služby získáte:
analýzu, díky které vás klíčová slova ani konkurence
nezaskočí
rozklíčování nedostatků, které brzdí váš byznys
návrh na optimální strukturu webu, která bude
plnit stanovené obchodní cíle

Klienti využívající našich služeb:

27% meziroční nárůst
návštěv z přirozeného
vyhledávání

Analytické práce a konzultace

Analýza je prvním krokem naší spolupráce.
Klientům pomáháme s dosažením obchodních
cílů, analyzujeme a navrhujeme řešení
z pohledu online marketingu i vývoje.

Tvorba
www stránek

Aquapalace Praha
www.aquapalace.cz

Webové stránky jsou vizitkou vašeho
podnikání, proto si žádají moderní, čistý
a svěží design. Především mají plnit takový
účel, pro který byly vytvořeny.

Využitím služby získáte:
zviditelnění vašich produktů a služeb na internetu
nárůst počtu nových poptávek a objednávek

T RVAL É

4x vyšší konverzní
poměr oproti
předchozímu roku
H Y NĚ

Klienti využívající našich služeb:

HODNOT Y

adaptivní grafiku pro PC, notebook, tablet i mobil

Tvorba webových stránek

Takové weby děláme a naším primárním
cílem je, aby se webové stránky nebo
“microsites” staly tím nejlepším nástrojem
pro podporu vašeho podnikání.

Internetové
obchody

BUSHMAN
www.bushmanshop.cz

Toužíte po internetovém obchodě, který
vydělává? Přemýšlejte o jeho tvorbě už od
samotného začátku. Úspěšný e-shop vyžaduje
řešení na míru, které návštěvníky zaujme
a změní je v zákazníky.
My vám takový e-shop dodáme a pomůžeme
vám ho patřičně zviditelnit.

Využitím služby získáte:

napojení na účetní software a platební brány
spokojené zákazníky, kteří na vašem e-shopu
opakovaně nakoupí

Klienti využívající našich služeb:

Prodej přes internet
ve 14 zemích světa

Internetové obchody

snadnější orientaci a přehled o zákaznících
a objednávkách

Mobilní
aplikace

MŮJ NÁKUP
Mobilní aplikace pro Android a iOS

Vaši klienti jsou neustále online, buďte jim
díky mobilním zařízením stále nablízku!
Správně navržená, hravá a funkční mobilní
aplikace upevní vztah se zákazníkem
a motivuje ho k opětovnému využití vaší
služby nebo nákupu produktu.
O mobilní aplikace se staráme i po jejich
spuštění, zajistíme pravidelnou správu,
rozvoj i aktualizace.

Využitím služby získáte:
moderní platformu pro komunikaci se zákazníky

potenciál rychlého šíření aplikace na soc. sítích

Klienti využívající našich služeb:

Mobilní aplikace

rozšíření povědomí o značce atraktivní formou

Online
marketing

Jazyková škola LITE
www.lite.cz

Abyste byli na internetu vidět, je nezbytné
správně nastavit klíčová slova pro vyhledávání,
zaujmout obsahem webu, vědět, jak si zajistit
placená místa ve vyhledávání díky PPC
kampaním a bavit své zákazníky na sociálních
sítích.
Nechte online marketing na nás a uvidíte, jak
efektivní může být investice do online
komunikace. Mluví za nás výsledky!

Využitím služby získáte:

dosažení obchodních cílů a jejich měřitelnost
posílení povědomí o značce díky sociálním sítím

Klienti využívající našich služeb:

Meziroční nárůst
konverzí díky PPC
systému Sklik o 52 %

Online marketing

zvýšení návštěvnosti z přirozeného vyhledávání

Copywriting a tvorba obsahu

SEO - optimalizace webu

Propracovaný text je účinnou zbraní online
komunikace. Tvorba obsahu je nejen o kvalitním
a poutavém textu, ale také o cílech, které má plnit.
Protože víme, jak je důležité, aby se z návštěvníka
stal zákazník, pomůžeme vám s tvorbou relevantního
obsahu i s obsahovou strategií pro váš web.

Víte, jaká klíčová slova jsou v souvislosti
s vaším oborem na internetu vyhledávaná?
Díky analýze klíčových slov nalezneme
odpovědi. Také zajistíme, aby se vaše
stránky zobrazovaly na požadovaná slova
v předních pozicích vyhledávání.

Co získáte využitím služby?

Co získáte využitím služby?

Kvalitní obsah, který vzbuzuje důvěru a přitáhne
návštěvníky přirozenou cestou bez navyšování
budoucích nákladů.

Zvýšení zacílené návštěvnosti, která má
příznivý vliv na vyšší počet objednávek
a posílení povědomí o značce, produktech
i službách.

Čísla, na která jsme hrdí:

23 tis.
návštěv

114
konverzí

Za půl roku přišlo na slovník anglických
výrazů webu jazykové školy Lite.cz
z přirozeného vyhledávání okolo
23 tis. návštěvníků.

Kvalitní obsah vstupních stránek blogu
Vivobarefoot.cz napomohl jeho e-shopu
ke 114 konverzím.

+ 36 %
návštěv

+ 72 %
návštěv

36% nárůst návštěvnosti
z vyhledávačů na webových
stránkách Kouba-interier.cz
oproti předchozímu roku.

Zvýšení návštěvnosti webu
Elkov.cz z přirozeného vyhledávání
o 72 % oproti předchozímu roku.

PPC - proklikové kampaně

Sociální sítě

Inzerujte ve vyhledávání a v obsahové síti
pomocí PPC systémů Sklik, Adwords i eTarget.
Připravíme vám efektivní a měřitelnou reklamní
kampaň včetně remarketingu a její úspěšnost
vyhodnotíme dle vynaložených prostředků na
její provoz (ROI).

Sociální sítě jako např. Facebook, používá
většina internetové populace v ČR.
Neorientujete se v nich? Převezmeme iniciativu
za vás a postaráme se o aktivní komunikaci
s vašimi zákazníky pomocí příspěvků a soutěží.

Co získáte využitím služby?
Co získáte využitím služby?
Flexibilní a přesné cílení pomocí klíčových
slov, jazyka nebo lokality. Průběžnou kontrolu
nad penězi vloženými do proklikové kampaně.
Rychlou podporu obchodních cílů a měřitelnost
jejich efektivity.

Budování image a zvýšení povědomí o vašich
produktech či službách. Možnost nepřímo
ovlivňovat zákazníky, zajistit si nové kontakty
a vyhodnocovat úspěšnost prezentace vaší
značky.

Čísla, na která jsme hrdí:

+ 100 %
uživatelů

24 tis.
úspora

100% nárůst uživatelů přes systém Sklik,
kteří díky optimalizaci PPC kampaní
a vylepšení Landing Page vydrželi na webu
Leaseplan.cz o 40 % déle než minulý rok.

Díky průběžné správě PPC účtu a úpravě
vylučujících klíčových slov šetříme jazykové
škole Lite.cz více než 24 tis. Kč ročně.

11 tis.
fanoušků

90 tis.
fanoušků

Za tři týdny fungování aplikace
Čokomat pro Studentskou Pečeť
přibylo více než 11 tis. fanoušků
a přes 15 tis. aktivních uživatelů.

Pomocí aktivní komunikace jsme
získali na soc. sítích Pivovaru
Svijany přes 90 tis. fanoušků.
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zajímavých témat, s jejichž pomocí oslovíte své
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Co získáte využitím služby?

I

Pravidelné připomenutí značky pomocí e-mailu
a informování o novinkách a akcích, které mají
příznivý vliv na pravidelné zvyšování objemu
objednávek.

Čísla, na která jsme hrdí:

200 tis.
e-mailů

3.
nej. zdroj

Měsíčně zpracujeme a rozešleme
newslettery na více než 200 tis.
e-mailových adres s mírou otevření
26 % a průměrnou konverzí 8 %.

Newsletter se stal 3. nejdůležitějším
zdrojem pravidelné návštěvnosti
webu Receptynakazdyden.cz.

Vyhráli jsme tendry u těchto společností:

ITOM je místem, kde najdete všechna řešení
pod jednou střechou. Potkáte tu jak webdesignéry,
programátory, grafiky, tak specialisty z online
marketingu, kteří se postarají o dosažení cílů
vašeho webu.

nspirujeme se vizemi klientů, které dále rozvíjíme.
Spolupráce s námi je dlouhodobá a vychází
z předchozí marketingové analýzy, která odhalí
nové možnosti a nedostatky vaší propagace
v online prostředí.

T

rendy na internetu máme v malíku, hlídáme je za
vás a ukážeme vám cestu, jak prorazit v internetové
džungli a následně se v ní i dlouhodobě udržet.

O

tom, že jsme lidé na svých místech, se můžete
přesvědčit v našich referencích. Pomáháme na internetu
prorazit firmám všech velikostí z rozličných odvětví.

M

áme za zády přes 25 profesionálů ve svém
oboru, žádné externisty nečekejte, všechny nás
najdete na stejné adrese.
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