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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. Kromě
tištěných médií máme
v portfoliu digitální kanály,
pořádáme semináře
a spravujeme rozsáhlé webové
stránky, které jsou aktualizovány
každý den. Součástí naší nabídky
jsou služby v oblasti marketingu,
B2B marketingu, internetového
marketingu, obsahového
marketingu a e-learningových
kurzů, seminářů a partnerských
setkání. Spolupracujeme
i s regionálními institucemi, a to
hlavně na přípravě obsahu pro
jejich členy.
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Využijte našich B2B a B2C nástrojů a jako přidanou
hodnotu získáte prostor v našich B2B
a B2C digitálních kanálech.
Čas je věc, kterou si nelze koupit. Ale díky redakčnímu
servisu ho budete mít daleko více.
Redakční servis je komplexní mediální služba, která vychází z potřeb subjektů
působících v ICT. Služba Redakční servis přináší možnost nechat si na míru
zpracovat mediální materiály jako rozhovory, profil společnosti, případové studie
nebo zprávy. Víme, že obsah je král, což dokládají nejen naše zkušenosti, ale
potvrzují také statistiky čtenosti článků v našich magazínech: čtenáře zajímají
daleko více původní a originální texty než jednotvárné propagační zprávy.
Dokážeme zpracovávat odborné texty, jejichž stěžejní myšlenky můžeme předat
vaší cílové skupině v atraktivní a srozumitelné formě. Přidanou hodnotou je, že
zájem o tyto výstupy umíme napříč vlastními komunikačními kanály sledovat
a měřit, díky tomu víme, co zaujme pozornost čtenářů.
Redakční servis
Nabízíme vám služby profesionálních redaktorů a copywriterů, kteří mají
prokazatelnou praxi v oboru a přehled o aktuálních trendech v IT. Připravíme
vám textové materiály na míru, které můžete libovolně využívat napříč svými
komunikačními kanály a médii. Texty vyhotovíme na základě vámi dodaných
podkladů, podle vašich korporátních šablon nebo na základě vlastní rešerše
požadovaného tématu. Všechny fáze tvorby s vámi budeme konzultovat, aby byl
výsledek přesně podle vašich představ.
Připravíme pro vás:
• tiskové zprávy;
• zpravodajství;
• příležitost (recenze);
• rozhovor na míru;
• produktové popisky;
• popularizační články;
• případové studie;
• profil společnosti;
• monitoring médií (ve spolupráci s jedničkou na trhu, společností Newton
Media).
Každé tři měsíce vám poskytneme přehled všech aktivit spojených s Redakčním
servisem – ve formátu PDF poskytneme profesionálně zalomené tiskové zprávy,
zpravodajství, rozhovory, přehled z monitoringu médií a příležitosti pohromadě
v jednom souboru. Výstup může sloužit jako ideální jako výkaz (nejen) pro vaše
nadřízené.
Jednou ročně vám zašleme tištěný přehled naší celoroční spolupráce se všemi
aktivitami. Profesionálně zalomený a svázaný přehled je vhodný nejen jako výkaz
aktivit, ale i k prezentaci firmy u zákazníků. Vaše spokojenost je pro nás prioritou,
řádné plánování aktivit a oboustrannou komunikaci považujeme za klíčové faktory
efektivní spolupráce.
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REDAKČNÍ SERVIS + PROFILOVÁ KARTA
Vy nám zašlete podklady, my je zpracujeme a dle obsahu umístíme do patřičných
rubrik na RMOL.CZ a zároveň vložíme i na vaši profilovou kartu. Texty, které takto
vytvoříme, budou vaším vlastnictvím a vy je můžete zároveň jakkoli používat pro
vaše marketingové účely.
RMOL.CZ je B2B webový komunitní portál pro prodejce ICT v České republice, který
měsíčně navštíví v průměru 6 000 uživatelů. Aktivovaná profilová karta na portálu
RMOL.CZ slouží jako komunikační kanál s vaší cílovou skupinou prodejců ICT.
SPRÁVA PROFILOVÉ KARTY
Pokud nemáte kapacitu, abyste si profilovou kartu průběžně doplňovali sami,
můžeme vám s tím pomoci – prostřednictvím služby Redakční servis zajistíme
nahrávání vámi dodaných materiálů (například tiskových zpráv) na profilovou kartu
v předem domluveném rozsahu.

