WORKSHOP STRATEGICKÉ PŘÍLEŽITOSTI
VAŠÍ FIRMY
Pro klíčové manažery a majitele firem
Klientům pomáháme otevírat nové obchodní příležitosti prostřednictvím marketingu, realizace a poradenství.

Úspěšné příklady:
Do Mountfieldu jsme zavedli eshop a sociální sítě.
Goldbeck Prefabeton je dodavatel stavebních systémů pro velké budovy. Společně jsme zahájili
prodeje ve zcela novém segmentu luxusních rodinných vil. Práce mimo jiné obsahuje výzkum
cílové skupiny, online prezentaci a prodej, PR, účast na veletrzích, brožury apod.
Zkrátka kompletní řešení pro efektivní prodej.
DDL dřevozpracující družstvo - jeden z leaderů trhu s laminovými deskami. Tato tradiční firma
neměla přímou vazbu na své klíčové zákazníky – truhláře. Realizovala s nimi obchod pouze
přes distributory. Proto jsme vytvořili portál a projekt kvalitnitruhlari.cz, který umožňuje osobní
vazby na truhláře a zvyšuje přímo prodeje i loajalitu.
Pro leadera v oblasti klinik reprodukční medicíny Future Life realizujeme celý digitální marketing
a prodej - získáváme nové pacientky pro kliniky z celé Evropy. Efektivita naší práce je vyhodnocována na základě počtu získaných pacientek.
KAMA je tradiční český výrobce kvalitních svetrů a čepic. Exportuje do 26 zemí světa.
Aktuálně s nimi realizujeme proces digitální transformace. Poradensky a realizačně rozvíjíme jejich
eshopy, prodejní online kampaně a optimalizujeme digitální spolupráci s B2B partnery.
ČSOB jsme vytvořili CSR strategii a projekt pro podporu regionů ČSOB pomáhá regionům.
Pro IT firmy SAS, Unicorn a konzultanty Deloitte jsme vymysleli a vytvořili portál datové
žurnalistiky Českovdatech.cz, ze kterého čerpají významná česká média.
Pro Leaseplan jsme vytvořili systém pro prodej aut SME firmám.

Zajímá vás některý z těchto projektů více? Můžeme vám je představit.
Průběh workshopu s vedením firem

WORKSHOP

PROJEKCE CÍLOVÉHO
STAVU

STANOVENÍ KLÍČOVÝCH
TÉMAT K ŘEŠENÍ

ANALÝZA
SOUČASNÉHO STAVU

SHROMÁŽDĚNÍ
MOŽNÝCH ŘEŠENÍM,
JEJICH POSOUZENÍ

SWOT ANALÝZA
GAP ANALÝZA
DOTAZOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ

KONKRÉTNÍ STANOVENÍ
CÍLŮ (SMART)

PLÁN AKTIVIT
K DOSAŽENÍ
STANOVENÝCH CÍLŮ

OVĚŘENÍ CÍLŮ

CO VŠECHNO ZÍSKÁME
DÍKY WORKSHOPU?

Setkejte se s lidmi, kteří za těmito projekty stojí
Naši konzultanti

Tomáš Jindříšek je Managing Partner a spoluzakladatel agentury Dark
Side. Předtím působil deset let jako ředitel OgilvyInteractive, internetové
divize mezinárodní reklamní sítě Ogilvy.
Tomáš je rovněž předsedou představenstva Asociace direct marketingu,
e-commerce a zásilkového obchodu. Marketingové komunikaci a internetu
se profesionálně věnuje od roku 1998, pravidelně přednáší a publikuje,
působí jako člen řady odborných porot a aktivně se zapojuje do projektů
pro významné značky. Je duchovním otcem projektu Zasedačka roku
a spoluautorem projektu Ceskovdatech.cz. Je certifikovaným koučem
u mezinárodní koučovací federace (ICF).

Naďa Šolcová působí v oboru od roku 1992 a je osobností direct
marketingu roku 2015. Byla ředitelkou Ogilvy One. Pod jejím vedením
se agentura stala mezi téměř 170 pobočkami celosvětové sítě nejlépe
hodnocenou pobočkou podle programu Five Star Agency. V roce 2007
založila vlastní firmu win-win institute, která se v začátku zabývala
především vzděláváním v oblasti marketingu. V posledních pěti letech
si rozšířila své znalosti o koučování. Absolvovala tři výcviky koučů ve
společnostech QED Group a ČNP Consulting, z toho dva výcviky jsou
akreditované u profesních asociací, ČAKO a ICF. Své znalosti kouče,
lektora a marketéra spojila v projektu win-win network, který na českém
trhu od roku 2014 sdružuje marketingové týmy agentur po celé České
republice.

Nikola Kapnisti je ve společnosti Dark Side působí jako Marketing Strategy Consultant a její rolí je především do hloubky pochopit značku a trh
a navrhnout co nejefektivnější marketingovou strategii, která bude
zaměřená na dosažení jasných obchodních výsledků. Nikola vystudovala
marketing se zaměřením na psychologii reklamy. Od roku 2007 působila
v oblasti marketingové komunikace se specializací na healthcare, ve které
pomáhala strategicky rozvíjet farmaceutické značky napříč různými
komunikačními disciplínami (Digital, ATL, BTL, Direct mailing, soutěže, PR,
eventy,…). Nikola rovněž provozuje již 5 let vlastní e-shop s originálním
dětským oblečením, ve kterém neustále sleduje trendy a business
zákonitosti v e-commerce. Od roku 2015 je členkou mezinárodní
společenské organizace Mensa.

