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.

Každý den pracujeme na vašich online kampaních.

79%

nárůst tržeb od spuštění
kampaní

Výsledkem jsou rostoucí tržby a klesající
náklady na reklamu.

Optimalizace nákladů
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E-mailing
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Zákazníkům zvyšujeme tržby o desítky procent. Připojte se k nim!
Kontaktujte: obchod@fg.cz

www.fg.cz

