
Online marketing
 Platíte méně, vyděláváte více

Chcete vystoupat na vyšší příčky ve výsledcích 
vyhledávání?

Zdá se vám, že za online reklamu platíte nějak moc?

Trápí vás vysoká cena za proklik?

Odběratelé vašich newsletterů u vás nenakupují?

Uvedeme v život funkční SEO strategii a rozjedeme profi  
copywriting.

Budeme optimalizovat vaše kampaně, abychom snížili náklady 
a zvýšili obrat.

Relevantní zákazníky oslovíme už od 0,01 Kč za kliknutí.

Poskytneme vám e-mailingový nástroj s umělou inteligencí.

Chcete vystoupat na vyšší příčky ve výsledcích 

Zdá se vám, že za online reklamu platíte nějak moc?

Odběratelé vašich newsletterů u vás nenakupují?



Zákazníkům zvyšujeme tržby o desítky procent. Připojte se k nim!

Optimalizace nákladů

Úplně běžná internetová kampaň 

může obsahovat klidně i několik 

stovek aktivních inzerátů – a to 

v různých systémech, formátech, 

variantách. Naší každodenní starostí 

je zjišťovat, které inzeráty fungují 

nejlépe, a ty pak nakrmit co nejvy-

datnějším rozpočtem. Těm neefek-

tivním pak naopak zatneme tipec. 

Výsledkem je, že vaše tržby rostou, 

zatímco náklady na reklamu klesají. 

A to je pro každého marketéra asi 

ten nejkrásnější příběh. Nebo znáte 

nějaký lepší?

PPC kampaně

Je libo AdWords, Sklik, Facebook, 

Instragram, Youtube či snad zbožové 

srovnávače? Vybereme nejvhodnější 

kanály pro vaše brandové i výkon-

nostní kampaně a v nich pak rozpou-

táme PPC Armagedon… Respektive 

budeme tak dlouho ladit nastavení, 

textaci a cílení inzerátů, až vám 

zahrají některý z našich populárních 

hitů – třeba o vysokém ROI (návrat-

nost investic) nebo optimálním PNO 

(podíl nákladů na obratu).

E-mailing

Kampaně vedené prostřednictvím 

e-mailu stále patří k těm nejefek-

tivnějším. V kombinaci s dobře 

nastavenými PPC kampaněmi se 

newslettery stávají obzvlášť účinnou 

marketingovou zbraní. Ve Forrestech 

máme k dispozici vlastní e-mailingo-

vý nástroj Clever Monitor, ve kterém 

pro vás připravíme šablony e-mailů, 

scénáře automatizovaných rozesílek 

či distribuční skupiny. Navíc se sta-

tistikou každé rozesílky dostupnou 

přímo v Clever Monitoru.

Kontaktujte: obchod@fg.cz

Každý den pracujeme na vašich online kampaních.

Výsledkem jsou rostoucí tržby a klesající 
náklady na reklamu.

79% 
nárůst tržeb od spuštění 
kampaní

www.fg.cz


