SOUL IN
WE DO

MISE

V CO VĚŘÍME

Soul in everything we do

VIZE

Být strategický partner v oblasti inovací
a pomocí moderních technologií dělat
život spokojenější
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Firemní vize, mise a hodnoty se promítají ve všech našich pracovních i CSR aktivitách.
Každý den nám připomínají, kam míříme a co je pro nás důležité.

PROČ S NÁMI
PRACOVAT

PROAKTIVITA
Automaticky doporučíme
další kroky, které synergicky
propojí digitální komunikaci.

DLOUHODOBOST
S našimi klienty budujeme
dlouhodobé vztahy
a vzájemnou důvěru.

92 %

FLEXIBILITA
Reagujeme rychle
a poskytujeme odhodlanou
podporu.

WIN-WIN
Dlouhodobost stojí na
vzájemné spokojenosti,
které se vždy snažíme
dosáhnout.

KLIENTŮ S NÁMI
POKRAČUJE
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E-shopy

Webové
aplikace

Weby

Tvorba kampaní
a obsahu

MARKETINGOVÉ
STRATEGIE

SOCIÁLNÍ SITĚ

VÝVOJ

CO NABÍZÍME

Strategie
a plánování

PORADENSTVÍ

ONLINE
Video

Marketingová
automatizace

Emailing

CI

BRANDING
PR články
SEO

Vizitky

VÝKONNOSTNÍ
KAMPANĚ
Google
Ads
Zbožové
srovnávače

MARKETSOUL

Prezentační stánky
na veletrhy

Tiskoviny

OFFLINE

Seznam
PLA

Logo

Katalogy

Sociální
sítě

Polepy

Billboardy
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NÁVRH
DALŠÍCH
KROKŮ

JAK POSTUPUJEME

Reportování

Definování měřitelných
i neměřitelných cílů

Porozumění problému
a kreativní workshop
Realizace, měření
a naplnění cílů

NOVÝ
KLIENT

Analýza webových
stránek a kampaní
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NAŠE
REFERENCE

MONTKOVO

ONLINE
KAMPANĚ

Pod pojmem montovaná hala si člověk obvykle představí neestetickou krabici.
Společnost MONT-KOVO tento mýtus vyvrací a montuje funkční a designové
ocelové konstrukce a haly. Náš úkol byl od začátku spolupráce jednoduchý,
zajistit tok poptávek z online kanálů. Ruku v ruce s nákladově efektivní PPC
reklamou ve vyhledávací i obsahové síti Google a Seznam, včetně retargetingu
a Facebooku, usilujeme taky o posílení povědomí o značce.
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SNÍŽENÍ NÁKLADŮ
NA MÉDIA O

50 %
ZVÝŠENÍ POČTU PŘIJATÝCH
POPTÁVEK O

50 %
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KLOUBUS

ONLINE
KAMPANĚ

Myslíte na své klouby? Kloubus je účinná kloubní výživa, která má smysl.
Na trhu je ale takových doplňků stravy celá řada. Naše mise je tedy
prorazit na lítém bojišti silných konkurentů se špičkovými kampaněmi. To nás
nutí přemýšlet out-of-the-box a zaujmout veřejnost neotřelými kampaněmi
a pečlivým cílením a nastavením kampaní s cílem posilnit povědomí o značce,
ale hlavně zefektivnit reklamu.

2,36 %
KONVERZNÍ POMĚR
PŘI PRAVIDELNÉ SPRÁVĚ

1.3 %
KONVERZNÍ POMĚR KRÁTCE PO PŘEVZETÍ
KAMPANÍ A OPTIMALIZACI

PŮVODNÍ KONVERZNÍ POMĚR

0.7 %
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FULL-SERVICE

FAIRAIR
Společnost Fairair nabízí úsporné ventilační systémy inspirované přírodními sílami.
Portfolio služeb pro firmu FAIRAIR je pravděpodobně nejširší, jaké poskytujeme.
Baví nás výzvy, proto nás těší zastřešovat marketingové aktivity našeho klienta,
ať už se jedná o výkonnostní kampaně PPC, tvorbu a optimalizaci webových
stránek, kampaní na sociální sítě, návrh stánku pro veletrh, tvorbu katalogů,
prezentace, vizitek, schémat, grafů nebo dokonce i návrh polepu aut nebo potisk
triček, a to vše v B2B prostředí inovativních technologií.

Kompletní
firemní identita
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ANEKO

FULL-SERVICE

Spolupráce s jedním z největších slovenských výrobců oken ANEKO SK a.s. je ukázkou toho,
že Slovenský trh pro náš česko-slovenský tým není překážkou. Spolupráce jako již
mnohokrát předtím rozkvetla během tvorby nových webových stránek, na kterou jsme
navázali PPC kampaněmi, oživením sociálních sítí, ale i tvorbu různých tiskových materiálů.

Redesignem Webu
se znížila míra okamžitého opuštění o 13 %

Přidáním Messengeru na web
se zvýšili organické poptávky
z 0 na 5-8 měsíčně.
8

w w w . a n e k o . s k

+410

FANOUŠKŮ NA FACEBOOKU

ZVÝŠENÍ POPTÁVEK
Z FACEBOOKU A GOOGLE ADS
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SOCIÁLNÍ SÍTĚ

AUTOCENTRUM LUKÁŠ
Cílem komunikace Autocentra Lukáš na sociálních sítích bylo prvotně posílení povědomí
o značce. Toho jsme dosáhli zajímavým obsahem a interakcí s fanoušky, což nám umožnilo
minimalizovat rozpočet na propagaci, zvýšit návštěvnost webových stránek a nastartovat
poptávky přímo z Facebooku. V další fázi jsme se zaměřili na usnadnění komunikace
se zákazníky pomocí Messengeru a tvorby událostí a kampaní, které sbírají relevantní
leady pro akční nabídky a testovací jízdy.

Sběr desítek leadů
na testovací jízdy

skrze Facebook kampaně

4 450
LIDÍ PŘESMĚROVÁNO NA WEB

NOVĚ PRICHÁZEJÍ POPTÁVKY
I SKRZ FACEBOOK
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SOCIÁLNÍ SÍTĚ

CONTINENTAL
Instagramový profil české dcery 4. největšího výrobce pneumatik na světě jsme
převzali, když byl ještě v plenách. Promysleli jsme tedy strategii komunikace
a obsahu s cílem zvýšit dosah reklamy, počet sledujících a interakci fanoušků.
Dnes inovujeme komunikaci na profilu i pomocí vlastních profesionálních
fotografií a kampaní s microsites.

130 INTERAKCÍ NA PŘÍSPĚVEK V PRŮMĚRU

150% ROČNÍ NÁRŮST
FANOUŠKŮ PROFILU

PROFESIONÁLNÍ
FOTOGRAFOVÁNÍ
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ANAPUR

VÝVOJ

Projekt Anapur začínal po večerech naprosto od nuly pod rukama Štěpána Andrleho.
Z nadšení pro věc vznikl produkt, který byl unikátní, měl myšlenku a potenciál. Slabinou
Anapuru byl nicneříkající šablonový e-shop, který jsme měli za úkol redesignovat
a celkově posunout na další laťku. Co se týče designu, navrhli jsme základní grafické
prvky značky a pohráli si s efekty pohybujících objektů v návaznosti na pohyb po stránce.

ORIGINÁLNÍ E-SHOP S DESIGNOVÝMI
A DYNAMICKÝMI PRVKY

KONFIGURÁTOR, VÁM PODLE DAT Z FITBIT NÁRAMKU
A CÍLŮ DOPORUČÍ PRODUKT S NUTRIČNÍM SLOŽENÍM NA MÍRU
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AUTOCENTRUM LUKÁŠ
Autocentrum Lukáš je jedním z největších autodealerství značek ŠKODA, KIA, VW
a Citroen na Moravě se 4 pobočkami. Povedlo se nám vytvořit design, kterým Auto
Lukáš dokáže vyniknout nad konkurencí a svému zákazníkovi zpříjemnit hledání
informací o nabízených vozech, možnostech servisu nebo prodejních akcích.
Webové stránky jsme také napojili na systém Škoda Plus, odkud se importují data
o ojetých vozech, čím jsme klientovi ušetřili několik hodin práce týdně.

KOMPLETNÍ
REDESIGN

VÝVOJ

NOVÉ
webové stránky

Napojení webu na systém Škoda Plus
Import dat (vozů) do sekce ojeté vozy
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Buď originální
Řekni ne šabloně a vytvoř si e-shop na míru

VÝVOJ

Esoul je plugin pro Wordpress, který dokonale nahrazuje
funkcionalitu jiných zahraničních e-shopových platforem
a je jedinečným řešením pro český a slovenský online trh.
Vznikl s myšlenkou usnadnit a podpořit začínající podnikání
v online světě, pro nováčky, provozovatele i agentury.

+ design na míru
+ jednoduchá administrace
+ všechny hlavní e-commerce napojení

Více na www.esoul.cz
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DALŠÍ KLIENTI
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PAVEL URBAN

STANISLAV HORÁK

ROMAN JANOUŠEK

� +420 733 666 039
� urban@marketsoul.cz

� +420 733 624 061
� horak@marketsoul.cz

� +420 730 143 584
� janousek@marketsoul.cz

MÁRIO POLÁK

MAREK ŽERNÍČEK

MONIKA ČECHOVÁ

� +420 770 167 897
� polak@marketsoul.cz

� +420 607 524 805
� zernicek@marketsoul.cz

� +420 777 456 430
� cechova@marketsoul.cz

MARKÉTA ŠVIDRNOCHOVÁ

MAREK CINA

TOMÁŠ VONDRA

MILAN ŠVEHLA

DENIS VARAKSIN

MICHAL BURDIKOV

TÝM MARKETSOUL

company leader

account executive

graphic designer

programming/coding

account/project manager

account executive

graphic designer

programming/coding

ppc specialist

account executive

programming/coding

photographer
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KONTAKTUJTE NÁS

( +42 0 ) 7 3 3 6 6 6 0 3 9
z e pt ej se @ m a r k e t so u l . cz
ná m . T . G. Ma s a r y ka 1 2 80
Zl í n 7 6 0 0 1

f b. c o m /m a r k e t so u l a g e nc y
w ww . m a r ke t s o u l. c z

Má te p ro ná s v ý z v u?
PUSŤME SE D O TO H O!

