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Po skúsenostiach z rôznych marketingových, mediálnych a PR agentúr sme sa rozhodli založiť
našu vlastnú agentúru.
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Naša marketingová agentúra sídli v Bratislave a získané zručnosti ponúkame našim klientom na
Slovensku, v Čechách a celkovo na svete. Realizujeme reklamy na internete z 23 krajín sveta, v 14
jazykoch za prijateľné ceny s garanciou kvality práce.

Venujeme sa primárne reklame na internete a službe optimalizácia pre vyhľadávače.
Ideálne je spojiť SEO s reklamou na internete, určite radi potvrdia mnohý prevádzkovatelia eshopov
alebo web stránok.
Pri optimalizácií pre vyhľadávače je potrebné sa zamerať dlhodobo a tým pádom čerpáte svoj prínos tiež
dlhodobo.
 
Kedy pomôžeme i Vám?
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https://roi-index.com/sk/reklamy-na-internete/reklamy-na-internete
https://roi-index.com/sk/reklamy-na-internete/seo-optimalizacia-pre-vyhladavace


Aký je postup služby seo – optimalizácie pre vyhľadávače?

1. SEO analýza, my ponúkame svojim klientom UX analýzu v cene služby                                         
                                                                                                                                  Výstup
je technologický dokument, ktorý je v obsahu o nedostatkoch pre Vaše web stránky a eshopy
vzhľadom na optimalizáciu pre vyhľadávače. S týmto dokumentom pracuje Váš vývojový tím v
komunikácií s nami. Samozrejmosťou je aj analýza kľúčových slov.

2. Implementácia prvkov na základe výstupu zo SEO analýzy čo radi zapracujú Vaši vývojári.
3. SEO služba mesačne obsahuje udržanie získaných neplatených pozícií vo vyhľadávaní dlhodobo. To

znamená, ak zapracuje Vaša konkurencia na SEO, zistíme to včas a reagujeme.

 
Časté chyby v SEO:
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Klienti získajú potrebné pozície vo vyhľadávaní a pri pozastavení spolupráce zistia, že ich konkurenti ich
predbehli v neplatenom vyhľadávaní alebo, že získali negatívne prvky, na ktoré včas nereagovali.
V praxi je úplne bežné, že sa klientovi z dňa na deň nahromadia spätné odkazy z Číny a Ruska, čo je ak
nepôsobí klient v daných lokalitách negatívne. Ak sa na získané dáta nereaguje klienti padajú vo
vyhľadávaní.

Pri SEO optimalizácií web stránok pre vyhľadávače používame svetovo uznávané SEO nástroje, ktoré nám
prezradia úplne všetko o Vašich web stránkach, prejdú aj ten najmenší detail, čo má pre Vás vysoký
prínos v prospech lepších pozícií v neplatenom vyhľadávaní.
Ak pridáme naše niekoľkoročné skúsenosti z optimalizácie pre vyhľadávače, je to ideálna voľba pre Vás.
Aby sme nepísali len teoreticky, tu sú naše predchádzajúce skúsenosti. Každý z nás pracoval v minulosti
vo viacerých PR a marketingových či mediálnych agentúrach, sme overený tím ľudí so seniorskými
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skúsenosťami. Je možné si prezrieť naše referencie priamo na našom webe alebo recenzie na Google.sk
alebo Azet.sk.
Predstavte sa nám aj Vaše obchodné ciele a my Vám radi pomôžeme.
Pôsobíme aj ako marketingová agentúra v Trenčíne alebo Vás radi navštívime u Vás vo firme
a preberieme Vaše marketingové potreby.
Riadime sa heslom „náš zákazník, náš pán“ a preto robíme všetko aby každý klient bol spokojný a keď
budete Vy spokojný, budú spokojní i Vaši zákazníci.
 
Aké sú naše konkurenčné výhody?

17 rokov na online trhu
Google Partner
Ľudský a rodinný prístup
Reakcia na maily do krátkeho času, bežne sa snažíme do 2 hodín v pracovnom čase
Interakcia na Vaše požiadavky v krátkom čase 1-2 dni
Navrhujeme vylepšenia pre Vaše online riešenia
Ponúkame serióznosť a to aj vyžadujeme
Stovky klientov so správou reklamy na internete aj vo svete
Externé marketingové oddelenie za prijateľné ceny aj pre Vás

Komu vieme pomôcť?

Malá a stredne veľká firma
Prevádzkovateľom web stránok a/alebo eshopov, ktorí čerpajú objednávky a/alebo kontakty z
internetu
Vyžadujete kvalitnú prácu a dlhodobú spoluprácu, pred kvantitou
Nie je pre Vás reklama ako reklama ale dbáte na reklamu na internete, ktorá sa Vám oplatí
Oceníte dlhodobé plánovanie, rádovo po Q
Trváte na plnení obchodných cieľov, na ktorých sa dohodneme
Viete vyčísliť výšku ceny na marketing na mesiac
Pri eshopoch poznáte priemernú obchodnú maržu
Máte záujem o progres príjmu z internetu

Ako pracujeme?

Vypočujeme klienta osobne alebo cez video hovor, kde si môžeme nazdielať obrazovku
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Vďaka získaným prístupom do analytických a reklamných účtov analyzujeme aktuálny stav a
navrhneme efektívnejšie využitie Vášho rozpočtu do online marketingu
Na našom brainstormingu navrhneme stratégie k naplneniu Vašich obchodných plánov
Zasielame ponuku priamo pre Vás na základe získaných a analyzovaných dát, akceptácia / rozhodnutie
je plne na Vás, ak váhate, pozriete si naše recenzie
Úprava aktuálnych nastavení v závislosti na službe jednorazovo
Mesačná starostlivosť s pravidelným reportom, kde je vidieť presne obsah práce každý mesiac s
posunom vpred na základe našej práce
Máme vybudované fungujúce procesy
Budete komunikovať vždy s jedným prideleným človekom, na ktorého sa vždy môžete obrátiť s
čímkoľvek z pracovnej oblasti
Sme k dispozícií osobne alebo online
Vždy pri stanovaní ceny na úvod alebo neskôr je na prácu stanovený čas realizácie, je to otázky hodín
až pár dní, čo ocení každý

 
Tešíme sa na spoluprácu, ak sa potrebujete poradiť, pokojne nás kontaktujte.
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