VYDĚLÁVAME
ONLINE, ŽIJEME
OFFLINE

• funkční webstránka
• dobrá grafika
• Google Ads, Sklik, Etarget
• porovnávače cen
• dlouhodobé strategie

targetovo
online marketing agency

NÁVOD,

jak
vydělat
„balík“ na internetu

1. FUNKČNÍ WEBSTRÁNKA
1.1 TVORBA WEBSTRÁNKY
Překvapilo nás, kolik poptávek jsme na tvorbu webstránek
za první rok fungování dostali. Mnozí dnes nejsou spokojeni
se vzhledem jejich webstránky, možnosti editace, cenou a tak
dále. V Targetove tvoříme většinu webstránek na WordPressu.
Otevřená platforma. Wordpress vývojářů je na trhu mnoho.
Takže v případě, že s námi nebudete spokojeni, velice snadno
najdete náhradu.

„

Pracujeme spolu už viac ako 2 roky. Začali sme
ešte dávno pred tým, ako Samuel zamýšľal založiť
Targetovo. Rozumieme si. Prácu kolektívu Targetovo
hodnotím veľmi pozitívne. Za rozumné peniaze robia
veľa muziky.

Radoslav Dzurko, jednatel, ArchArt s.r.o.

1.2 POPISKY.SK
Každá dobrá agentura
vám dnes řekne, že uspět
v budoucnu na internetu
můžete jedině díky kvalitnímu a žádanému obsahu.
Mezi nejvyšší priority jsme
v Targetově zařadili projekt
Popisky.online – tvoříme
kvalitní texty, pre různe
weby, zejména pro eshopy.

1.3

SEO – ANALÝZA
KLÍČOVÝCH SLOV

Volba vhodných klíčových
slov (na které budeme tvořit
obsah) je snad nejpodstatnější. Využijete služby
Popisky.online? Pak máte
základní analýzu slov
v ceně. Díky analýze poznáte
hledanost výrazů, konkurenci, trendy a odhadované
náklady na placenou reklamu. A co audit webu a optimalizace pro vyhledávače?
Zvládneme
.

OBSAH

úžasný
pro všechna zařízení
2. DOBRÁ GRAFIKA

Na vzhledu prostě záleží. Důležitá je volba tvarů, barev,
formátů a rozlišení. Při tvorbě se nesnažíme být „příliš extra“.
Využíváme ověřené principy, které doplňujeme o kreativní
animace. Důležitá je konzistentnost obsahu.

„

V Targetove nám vytvorili nádherné animované
bannery a vďaka ním sme navýšili objednávky
šijacích strojov a príslušenstva cez internet.
Ďakujeme!
Tým společnosti Okpfaff s.r.o.

2.1 RESPONZIVITA

Je wwwěda kolem velikosti
obrazovky. Dnes mnoho lidí
na webu předěláva, protože
zanedbali mobilní zařízení
a různé gadgety. Důležitost je
tvořit obsah, který vypadá úžasně
na mobilu, smart hodinkách,
tabletu i širokoúhlém monitoru či
projektoru.

2.2 GRAFIKA „NA VÝKON“
Grafiku tvoříme zejména pro výkonnostní marketing.
Vyhrává to, co generuje peníze.
• animované i statické bannery pro online
• navrhneme letáky, brožury a jiné
• logo, logomanuál, firemní identita
• konzistentnost obsahu (sjednotíme komunikaci)
• infografiky a mnoho jiného

EMAIL marketing
a placená reklama

3. GOOGLE ADS, SKLIK, ETARGET
Placená reklama? Věnujeme se jí něco přes 7 let. Myslíme si,
že v budoucnu bude dražší a dražší . Nádherně usnadňuje
podnikání v případě, že máte kvalitní web, dobrý produkt
a jasnou představu, co od ní chcete. Targetovo má tým specialistů
certifikovaných k mnoha typům a platformám placené reklamy.
Nejvíce úspěchů jsme dosud získali díky Google Ads.

3.1 REMARKETING – DYNAMICKÝ REMARKETING

„

Remarketingová kampaň
účinně zobrazuje reklamu
pouze těm lidem, kteří již byli
Ľuboslav Scharinger, X-Poistenie.sk
na vašem webe. My zajdeme
ještě dál. Běžně nastavujeme
dynamický remarketing. Uživatelům zobrazujeme přesně ten
produkt, který nedávno videli na vašem webu. Zobrazujeme
dynamické reklamy napříč různými zařízeními. Efektivně.
Účinně. Za málo peněz dokážou přinést spoustu muziky.
Pracujeme vo veľmi konkurenčnom prostredí
s veľmi obmedzeným rozpočtom na marketing. Aj
napriek tomu nám kampane vytvorené Targetovom
dokážu priniesť zákazníkov. Pravidelne. Dlhodobo.

3.2 REKLAMA NA FACEBOOKU
„Nesnáším Facebook. Jsem tam jenom proto, že vydělává peníze.“
Samuel Morihlatko, jednatel Targetovo

Facebook je dnes nepřehlédnutelný. Mnozí z nás
mu věnujeme více času,
než je zdrávo. Vaši zákazníci jsou v tom až po uši.
Propadli závislosti. Facebook to dobře ví. Přestal
být médiem bezplatné
propagace. Chcete být
vidět na Facebooku?

RYCHLE

Plaťte. Mnozí uživatelé
mají amatérsky nastavené
reklamy na Facebooku,
čímž ve výsledku přicházejí o peníze. Pojďme spolu
nastavit publika a zacílit
reklamu relevantně. My
na Facebooku vyděláváme.
A co vy?

ÚČINNĚ

ZISKOVĚ

srovnávače

CEN

a online reputace
4. HEURÉKA, ZBOŽÍ, FAVI A DALŠÍ.
Máte programátora
se schopností vytvořit
XML FEED? Pokud jste
odpověděli kladně, můžeme
začít. Srovnávače cen jsou
nejlepší cesta, jak levně
získat zákazníky, jak dát
ostatním najevo, že jste
tady a že něco úžasného
nabízíte. Zalistováním v katalozích si pomáháte jak
z pohledu SEO,

vyhledatelnosti, tak z pohledu prodeje. V týmu máme
Mergádo certifikovaného
specialistu. Kolik firem
řeší porovnávače zboží
v Česku? Firem s opravdovými výsledky je jenom
pár. Spočítáte je na jedné
ruce. Specialisty na cenové
srovnávače jste zrovna našli. Budeme se těšit na spolupráci!

„

Tím Targetovo som oslovil počas septembra 2017. Mal
som eshop s číslami na úrovni 10 objednávok denne.
Po dvoch mesiacoch spolupráce s Targetovom nestíhame
vybavovať objednávky! Po necelom polroku spolupráce
pripravujeme sklad na 150 objednávok denne. Ďakujeme celému
tímu Targetovo.

Miroslav Endel, ValachShop.sk

5. ONLINE REPUTAČNÍ MANAGEMENT
Online reputace je důležitá. Může způsobit nárust počtu
zákazníku i tržeb, stejně tak i prudký pád.
Věděli jste, že stačí 16 negativních komentářů či recenzí
a v průměru ztratíte 10 000 potecniálních zákazníků?
V rámci služeb online reputace nabízíme:
• online monitoring (zmínky o vaší společnosti, konkurenci)
• komunikaci se zákazníky a potenciálními klienty online
• vyhodnocování výsledků
• krizový reputační management
Popovídejme si o možnosti zlepšení online reputace.
Konzultace již od 1500 CZK /
hodina.
(platí se jednorázově)

sociální

SÍTĚ a video

6. SPRÁVA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
Marketingové konference nám zanechali odkaz: „sociální sítě první“.
A ztotožňujeme se.
Malý klient má dnes horko těžko rozpočet 20 tisíc
korun na marketing. Udělat za takové peníze dobrý web
+ reklamu? Nemožné. Otestovat byznys na internetu
v malém, prezentovat produkt, dát o sobě vědět publiku
na sociálních sítích? Za 20 tisíc dokážeme mnohé věci.
A co obsah pro sociální sítě? Dovolíme si tvrdit, že to
zvládněte i sami. A co placená reklama na sociálních
sítích? Tady si dovolíme tvrdit, že vám může být agentura
velmi užitečná.

7. ŠIROKÉ A DLOUHODOBÉ STRATEGIE
Pro klienty s rozpočtem na marketing
200 tisíc korun měsíčně a víc.

„

Jedině kombinací
různých komunikačních
kanálů dokážeme splnit
Peter Podhajecký, King Food Bohemia s.r.o.
náročné cíle. Zisk klienta
je většinou na druhém
místě. Cíle jsou podstatně vyšší. Například dominance
na trhu. Obsazení nového regionu. Plošná propagace
značky. Úspěšně jsme propagovali automobilce nový model,
efektivně prezentujeme mnohé značky na správném trhu.
Komunikujeme s influencery, strážíme online reputaci,
získáváme zákazníky a tvoříme dlouhodobé strategie.
Dlhé roky pracujeme s potravinami, ktoré
dodávame veľkoobchodne do mnohých
predajní či veľkých nákupných centier. Pre online
marketing sme si vybrali Targetovo a vďaka
internetu sa nám otvorili mnohé dvere.

„Pro každou
dlouhodobou strategii
hledáme s klientem hlubší smysl.“

S Online marketingem jsme začali na středních školách,
kde jsme tvořili blogy, psali články pro magazíny, sekali
první SEO, první PPC. Chvíli jsme freelancovali.
Žili život volnonožce. Někteří procestovali svět, jiní
dokončili vysoké školy. Dnes sedíme ve Spišskej Novej
Vsi a Praze, děláme dobrou práci pro naši klientelu.
P.S.: Stay local, think global.

Spišská Nová Ves
www.targetovo.sk

Prague
www.targetovo.cz

ads@targetovo.sk

+420 776 759 889

