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PRVOTNÍ ANALÝZA
Prvotní  analýza market ingových kanálů a strategi í  -  sociální  s í tě ,  web,
email  apod.  Výstupem je dokument,  který obsahuje podrobný výpis
všech problémů spolu s  návrhy na je j ich řešení .

NASTAVENÍ ÚČTŮ A PROFILŮ
Vytvoření  prof i lů na sociálních s í t ích č i  kontrola a úprava je j ich
nastavení .  Správné nastavení  prof i lů vede k vyšší  procentuální
proměně sleduj íc ích na Vaše zákazníky.  
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PŘIDÁVÁNÍ A TVORBA OBSAHU
Tvorba obsahu,  který bude vhodný pro Vaši  c í lovou skupinu.
Fotografování ,  úprava fotograf i í ,  copywrit ing -  psaní  textů k
příspěvkům, přidávání  příspěvků a měsíční  analýzy.

KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKY
Komunikace se zákazníky,  odpovědi  na je j ich dotazy,  komentáře a
zprávy na sociálních s í t ích,  správa komunit  na sociálních s í t ích.
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SPRÁVA ON-LINE REZERVACÍ
Zaj ištění  onl ine rezervací  a možnost objednání rozvozu přímo na
sociálních s í t ích.  Možnost zapisování  rezervací  do interního systému.

NAST. AUT. ODPOVĚDÍ -  MESSENGER
Nastavení  automatických odpovědí  na dotazy zákazníků.
Automatické odpovědi  lze nastavit  na platformě Facebook /
Messenger.
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*Uvedené služby a jejich popis je pouze orientačního
charakteru. Obsah služeb je možné upravit na
základě individuální dohody. Ceny jednotlivých
služeb se mohou lišit v závislosti na konkrétních
požadavcích klienta a jsou poskytovány individuálně.
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TVORBA WEBU / E-SHOPU
Navrhnutí  a vytvoření  webu,  který je  moderní  a prodává.
Vytvoříme Vám web přímo na míru dle Vašich přání  a požadavků.
Nabízíme někol ik cenových kategori í .

OPTIMALIZACE WEBU / E-SHOPU
Optimalizace webu,  rychlost i  jeho načítání  a uživatelské přivět ivost i .
Upravíme Váš web nebo e-shop,  tak aby skutečně prodával  a
reprezentoval  Vaši  společnost .
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WEB HOSTING A SPRÁVA WEBU, SEO
Převedeme Váš web k nám, ušetř í te na jeho provozu.  O Váš web se
budeme starat tak,  aby vždy správně fungoval .  Nastavíme jej  tak,
aby se zobrazoval  na předních příčkách vyhledávače.

COPYWRITING
Kontrola a přepsání  j iž  existuj íc ích textů na Vašem webu. Tvorba
nových článků na Váš web,  do reklamních kampaní nebo jenom na
sociální  s í tě .
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SBĚR KONTAKTŮ
Sběr kontaktů na Vaše zákazníky tak,  abyste je  například mohli
snadno kontaktovat formou re-market ingových kampaní.  Sběr
kontaktů je  také vhodný pro úspěšné spuštění  e-mail  market ingu.

TECHNICKÁ PODPORA
Zaj ištění  technické podpory pro Vaše počítače,  servery,  datová
centra a úložiště a dalš í .  V případě potíž í  nebo nastavení  nových
zařízení  se k Vám dostaví  náš technik.
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*Uvedené služby a jejich popis je pouze orientačního
charakteru. Obsah služeb je možné upravit na
základě individuální dohody. Ceny jednotlivých
služeb se mohou lišit v závislosti na konkrétních
požadavcích klienta a jsou poskytovány individuálně.
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PRODUKCE TELEVIZNÍ REKLAMY
Produkce televizní  reklamy dle Vaší  v ize č i  konkrétního zadání .
Možná je také kompletní  produkce reklamního spotu na kl íč  včetně
návrhu celé kampaně.

PRODUKCE INTERNETOVÉ REKLAMY
Produkce internetové video reklamy dle Vaší  v ize č i  konkrétního
zadání .  Možná je také kompletní  produkce reklamy na kl íč  i  s
kompletním vymyšlením reklamy či  celé kampaně.
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TVORBA VIDEO OBSAHU NA SOC. SÍTĚ
Tvorba video obsahu pro Vaše sociální  s í tě .  Kval i tní  a nápaditá
videa s i  obecně na sociálních s í t ích vedou lépe než fotograf ie a tak
jej ich formou můžeme divákům o společnost i  sděl i t  mnohem více.

STŘIH A ÚPRAVA VIDEA
Stř ih a následná úprava j iž  existuj íc ích,  dříve natočených materiálů,
pro komerční  č i  interní  využit í .
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ZÁZNAM A SESTŘIH Z AKCE
Záznam f iremních či  veřejných akcí ,  večírků atd.  Výstupem může být
sestř ih z  celé akce č i  záznam celé akce,  č i  je j í  jednotl ivých část í .

VÝUKOVÁ VIDEA / ŠKOLENÍ
Vytvoření  výukových videí  pro zaměstnance,  k l ienty č i  zákazníky.
Možné je také vytvoření  v ideí ,  která mohou sloužit  jako
plnohodnotná školení .
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*Uvedené služby a jejich popis je pouze orientačního
charakteru. Obsah služeb je možné upravit na
základě individuální dohody. Ceny jednotlivých
služeb se mohou lišit v závislosti na konkrétních
požadavcích klienta a jsou poskytovány individuálně.
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FOTOGRAFIE,  PORTRÉTNÍ FOTOGRAFIE
Profesionální  fotograf ie Vašich prostorů atd.  Vhodné jsou pro
reklamní účely.  Portrétní  fotograf ie v  profesionálním atel iéru,
například pro Váš web nebo sociální  s í tě .

PRODUKTOVÁ FOTOGRAFIE
Profesionální  produktová fotograf ie na nekonečném pozadí .
Fotograf ie můžeme nafot i t  jak u Vás tak i  Vaše produkty u nás 
v atel iéru.
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ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ
Úprava j iž  nafocených fotograf i í ,  pro publ ikování  na Vašem webu
nebo na Vašich sociálních s í t ích.

NÁVRH A TVORBA LOGA
Návrh a vytvoření  nového loga či  přetvoření  Vašeho starého tak,  aby
odpovídalo Vaší  aktuální  market ingové strategi i .
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VÝROBA BANNERŮ
Výroba bannerů či  graf iky podobného typu.  Většinou se jedná o
bannery určené na sociální  s í tě ,  internetovou reklamu nebo
bi l lboardy.  Stačí  jen ř íct ,  neboj íme se ničeho.

VÝROBA POUKAZŮ A DALŠÍ
Výroba poukazů a dalš ích propagačních materiálů.  Pro
společnost i ,  jednotl ivce,  č i  sportovní  a kulturní  akce.
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*Uvedené služby a jejich popis je pouze orientačního
charakteru. Obsah služeb je možné upravit na
základě individuální dohody. Ceny jednotlivých
služeb se mohou lišit v závislosti na konkrétních
požadavcích klienta a jsou poskytovány individuálně.
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