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o nás
DCD Publishing je vydavatelství
nezávislých titulů a široce
respektovaná agentura
zaměřená na komunitu IT
prodejního kanálu na českém
a slovenském trhu. Nabízíme
také komplexní služby v oblasti
marketingu, B2B marketingu,
internetového marketingu,
obsahového marketingu
a organizací e-learningových
kurzů, seminářů a partnerských
setkání.
Kromě časopisů a pořádání
seminářů vydavatelství spravuje
rozsáhlé webové stránky,
které jsou aktualizovány každý
den novinkami a analýzami.
Spolupracujeme i s regionálními
subjekty a institucemi a to
hlavně na přípravě obsahu pro
jejich členy.

téma měsíce
Leden: Co nabízíme pro GDPR
Únor: Monitory a projektory
Březen: PC, notebooky a tablety
Duben: Internet věcí
Květen: Zálohování a ukládání dat
Červen: Tipy, co prodávat v létě
Červenec/Srpen: Gaming a virtuální realita
Září: Tisk, skenování a sběr dat
Říjen: Bezpečnost
Listopad: Sítě
Prosinec: Inteligentní domácnost

Reseller Magazine OnLine (RMOL.CZ) je
nejnavštěvovanější B2B webový komunitní
portál pro prodejce ICT v České republice. Jeho
základ tvoří informace ze světa prodejního kanálu
výpočetní a telekomunikační techniky. Návštěvníci
na něm najdou zpravodajství, analýzy trhu, články
s obchodní tematikou, online katalog výrobců,
detailní technické specifikace produktů, kalendář
připravovaných akcí či aktuální promoakce. Novinkou pro rok 2018 je seznam channel managerů
včetně kontaktních údajů.
Do portálu jsou aktivně zapojeni výrobci
a distributoři s možností tvořit vlastní obsah. Aktualizaci online katalogu autorizovaných distribucí
mohou provádět samotní výrobci. Výrobci
a distributoři mohou na RMOL.CZ získat vyhrazené místo ve formě veřejné profilové karty
s jednoduchou URL adresou.
Pro plnohodnotné využívání RMOL.CZ je
vyžadována registrace a následné přiřazení
k firmě, které opravňuje uživatele číst uzamčené
Reseller Magazine Weekly:
• nedílná součást RMOL.CZ;
• speciálně na míru sestavený e-mailing
prodejcům, výrobcům
a distributorům zaměřený na jejich potřeby;
• každé pondělí přináší souhrn toho
nejdůležitějšího z ICT prodejního kanálu za
uplynulý týden;
• přináší novinky, produktové zprávy, změny
v distribuci, personální změny, rozhovory,
reportáže ze setkání výrobců a distributorů;

Statistiky RMOL.CZ:
Počet registrovaných uživatelů:
Výrobců: 497
Distributorů: 512
Prodejců: 2 994
Počet firem prodejců: 2 036
Aktivovaných profilových karet: 179
Statistika čtenosti:
Zpráv publikovaných v roce 2017: 1 239
Zpráv vložených výrobci a distributory: 302
Statistika návštěvníků:
Unikátních uživatelů každý měsíc: 5 490
Počet stránek na jednu návštěvu: 2,5
Průměrný počet zobrazených stránek
za měsíc: 18 953
Průměrná doba trvání návštěvy: 3 minuty

• může propagovat profilovou kartu výrobce či
distributora;
• může propagovat video;
• zahrnuje inzerci volných pracovních pozic.
Statistiky Weekly:
Počet odběratelů: 6 700
Konverze Reseller Weekly: 20 %

Téma měsíce na RMOL.CZ
• cílem projektu Téma měsíce je seznámit prodejce s vybranými IT tématy z různých úhlů;
• představuje nový způsob jak zdarma zviditelnit svou značku prostřednictvím komentářů a případových
studií.
Souhrn témat ve speciálu za celý rok 2017:
https://issuu.com/dcdpublishing/docs/tema_mesice_special_2017
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sekce portálu. Nepřihlášení uživatelé mohou
přistupovat pouze ke zpravodajství.
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