V marketingu nehledáme
lehké cíle!
Ale ty, které nás naplní
hrdostí na to, co jsme spolu
dokázali projít.

POJĎME SPOLEČNĚ
STRATEGICKY
TVOŘIT VÁŠ

OBSAHOVÝ
MARKETING

COPYWRITING
Zábavné a čtivé texty, to je
alfa a omega úspěšné
propagace.

Copywriting je kreativně strategická dovednost
psát "chytré texty". Jde o profesionální tvorbu
textů pro firemní i produktovou prezentaci, která
musí být nejen čtivá a poutavá, ale musí umět
uhodit hřebíček na hlavičku. Rozdíl mezi běžným
redakčním psaním zajímavých článků a
copywritingem je ten, že copywriter musí do
textů vměstnat obchodní či prodejní cíl, kvůli
kterému text vzniká. Textový obsah z rukou
copywritera totiž většinou vzniká za účelem
propagace značky, produktu či služby a jeho
hlavním cílem je obchod. A na to se musí
poutavě, ale prodejně. Hlavně s citem…

číst více

INFOGRAFIKA
Skvělý způsob, jak můžete
světu cokoliv sdělit v
jednoduché grafické podobě.

Infografika je skvělý způsob, kterým můžete
poutavě prezentovat své konkurenční výhody či
prodejní argumenty. Jednoduchou grafikou
můžete klienta zaujmout a získat tak na
atraktivnosti sdíleného obsahu. U různých odvětví
podnikání je infografika běžně používanou
metodou, jak prezentovat a publikovat větší
množství informací, které by v běžném grafickém
zpracování působily chaoticky nebo "nepřitažlivě".
Infografiku můžete využívat jako nástroj pro
udržování vztahu se zákazníky. Skvěle funguje v
PPC kampaních i na sociálních sítích, kde se dá
jednoduše sdílet a šířit mezi vaše nové zákazníky.

ANIMOVANÉ VIDEO
Lidé se dnes raději dívají na
videa, než čtou. Spojení textu,
obrázků a mluveného slova je
doslova magickou kombinací!

Animované video s příběhem a s mluveným
komentářem udržuje pozornost diváka, protože
působí na více jeho smyslů najednou, a ještě v
něm vzbuzuje emoce a zvědavost "jak příběh
dopadne". Ne nadarmo dnes tuto formu
propagace hojně využívají i jinak velmi
konzervativně komunikující banky a jiné seriózní
společnosti. Navíc animované video umístěné na
vašem webu ocení také internetové vyhledávače.
Ty dnes v přirozeném vyhledávání upřednostňují
weby s videem. Animovaná videa se dají efektivně
využívat v PPC kampaních a také na sociálních
sítích, kde je lidé rádi sdílí – vaše propagace se tak
snadno šíří mezi další potenciální zákazníky.

přejít na nabídku

SPRÁVA
SOCIÁLNÍCH SÍTÍ.
Na sociálních sítích jsou stovky
tisíc zákazníků. Využijte jejich
potenciál chytře.

Využívání tohoto velmi silného marketingového
nástroje je jedinečnou příležitostí, jak na jednom
místě velmi efektivně komunikovat se svými
stávajícími i budoucími zákazníky. Na sociálních
sítích se dá velmi dobře mířit komunikaci na
konkrétní cílové skupiny se zájmem o váš produkt
či službu. Bavíme-li se o placené propagaci,
sociální sítě jsou nejlevnějším kanálem. Pojďme
společně komunikovat vaši značku na sociálních
sítích!

číst více

GRAFIKA
Jakékoliv sdělení je pro
čtenáře poutavější, pokud
obsahuje grafiku.
Grafika je to, co zaujme jako první – nebo
nezaujme – a v množství dalších podnětů vaše
propagace kolem zákazníka "propluje" bez
povšimnutí. Proto jí věnujte náležitou pozornost.
Vytvoříme vám originální grafiky pro každou
příležitost – od podkladů na sociální sítě či
placené PPC kampaně, přes prodejní bannery až
po grafiky pro váš web či brožuru. Ozvláštníme
váš e-mail marketing nebo pro vás zpracujeme
tiskovou zprávu do takové podoby, aby novináře i
obchodní partnery opravdu zaujala. Tam, kde je
to třeba, doplníme grafiku o chytlavé slogany.

E-MAIL MARKETING
Důležitá a často podceňovaná
přímá komunikace s klíčovými
zákazníky.
Získávání nových klientů je extrémně vysilující a
nákladné. Mnohé firmy však "přes hon na nové
klienty" často zapomínají na pravidelnou
komunikaci se stávajícími nebo "zapomenutými"
zákazníky, kteří tvoří, respektive mohou tvořit
většinu obratu. A právě tady je ideálním
nástrojem e-mail marketing.
Můžeme pro vás pravidelně i nárazově vytvářet
čtivé a poutavé podklady pro vaše e-mailové
kampaně nebo vám můžeme zastřešit celou
správu i strategii e-mail marketingu, ve vaší či naší
e-mailingové aplikaci.
Nenechávejte tento silný marketingový nástroj
ležet ladem, pomůže vám efektivně
komunikovat se stávajícími zákazníky, kteří k vám
mají důvěru. Tyto klienty je totiž již velmi snadné
přesvědčit k opětovnému nákupu nebo
doprodeji doplňku k již zakoupenému zboží.

TISKOVÉ ZPRÁVY
Vykřičte své novinky do světa
přes nejrůznější média
Vytvoříme vám kompletní podklady pro tiskovou
zprávu – texty i grafiku, která sdělí světu vaše
novinky zajímavým způsobem. Tiskovou zprávu
jsme schopni vyrobit, ale také distribuovat do
správných rukou – redaktorům a novinářům z
vašeho oboru. Připomenutí se tiskovou zprávou je
zajímavým a účinným doplňkem pro budování
vašeho firemního PR! Výhodnou tiskové zprávy je,
že za její publikaci v médiích již neplatíte – pokud
je vaše sdělení zajímavé, novináři vás buďto sami
kontaktují a doptají se na podrobnosti nebo
zaslané informace rovnou volně využijí ve
svěřeném médiu. Dokážeme také mapovat vaše
PR. Skrze různé chytré aplikace můžeme sledovat
média, kdo vás kde zmínil nebo o vás napsal.

číst více

WEBDESIGN
Postavíme vám web a nejen
to. Pro své zákazníky
pracujeme komplexně. Získáte
tedy všechny potřebné služby
spojené s vaším webem.

Aby váš web fungoval tak jak má, nepotřebujete
jen člověka, který vám sestaví web samotný,
potřebujete toho více. My v Synergy marketingu
svým klientům poskytujeme full servis ve
všech dotčených oblastech. Nejprve Vám tedy
položíme otázky jak vaše podnikání funguje a
zjistíme co od webu očekáváte. Z vašich
odpovědí sestavíme zajímavé a poutavé texty,
které prodávají. Tyto rozprostřeme po novém
webu. Navrhneme vám strukturu stránek a
vytvoříme vám grafiku na míru. a Doporučíme
Vám jakými kanály budeme společně vaše klienty
oslovovat. Web vám pomůžeme napojit na emailingové platformy, anebo na kompletní
prodejní nástoj, kterým můžete prodávat vaše
služby, či online produkty. Abyste měli ještě lepší
představu o tom, proč spolupracovat s námi,
představte si, že pro sestavení vašeho webu
využijeme všechny výše uvedené dovednosti.

manažerka expanze sítě

obchodní ředitel sítě

tisková mluvčí

