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MARKETINGOVÝ SERVIS
Naším cílem je uvést společnosti do

o nás

digitálního světa tak, aby byly dobře
viditelné a byly schopné se efektivně

Jsme 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.

prezentovat a přitahovat nové
a udržovat stávající zákazníky.

Víte, co je studená audience, horká audience, asistovaná konverze, SEO, CPC, …?
To je jen zlomek z mnoha termínů, ve kterých musíte mít jasno, když jdete dělat
digitální marketing.
..ale moment! VY nemusíte, my to umíme ZA VÁS!

TVORBA A REDESIGN WEBU
Kompletně vytvoříme moderní a plně responzivní webové stránky, včetně unikátního a SEO
optimalizovaného obsahu.
• Veškeré fáze vývoje nového webu s vámi budeme konzultovat – od počátečních návrhů, po finální
spuštění.
• Postaráme se o grafický design, správné rozvržení, kódování, provedeme analýzu klíčových slov,
vytvoříme obsah, zajistíme testování i nasazení na hosting.
• Samozřejmostí je propojení s nástrojem Google Analytics.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

vydavatel
DCD Publishing s.r.o.

Díky sociálním sítím budete vidět tam, kde se denně pohybují vaši zákazníci i potenciální
zaměstnanci.
• Připravíme vám firemní profil na vybraných sociálních sítích,
• Zajistíme vám pravidelnou správu firemní stránky a tvorbu obsahu pro konkrétní cílovou skupinu.
Pomůžeme vám tak efektivně komunikovat na zákazníky v reálném čase nebo oslovit nové
zaměstnance.

Lublaňská 21
120 00 Praha 2
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
Karel Rumler
E: rumler@dcd.cz
T: +420 606 761 825
Lenka Hortvíková
E: hortvikova@dcd.cz

e-MAILING
Pomůžeme vám s přípravou a realizací interního mailingu a komunikací na vaše zákazníky, včetně
obsahu. Umíme pro vás vytvořit digitální časopis v podobě závěrečné zprávy z konference, eventu
nebo třeba při příležitosti oslav nějakého výročí.

>> ISSUU Professional Computing 01/2020 <<

>> ISSUU Professional Computing 02/2020 <<

T: +420 602 275 955

MARKETING
Lucie Kratochvílová
E: kratochvilova@dcd.cz
T: + 420 602 143 356

Využijte našich B2B a B2C nástrojů a jako přidanou hodnotu získáte
prostor v našich B2B a B2C digitálních kanálech.

