
V tomto skladu v roce 2001 vznikla… 



… agentura s jediným cílem: 



Pomáháme vám 
vydělávat 



Více na: rnc.ag/pripadovky 

„Obrat celého e-shopu vzrostl o 40 %“ 
 

„Za dva měsíce jsme zvýšili konverzní poměr o 703 %“ 
 

„Pomoc v SEO vystřelila klienta do TOP 10 českých 
slevomatů“ 

 
„Zvýšili jsme obrat z e-mailového marketingu 

o 176 %“ 
 



Stejné	  inves+ce	  do	  PPC	  
(v	  řádech	  milionů	  měsíčně)	  

Nárůst	  
obratu	  o	  
225	  %	  



O kolik se zvýší míra konverze, když 
přidáme počet zákazníků? 

Přidáním	  
tohoto	  
jediného	  
šEtku	  jsme	  

zvýšili	  
konverzní	  
poměr	  o	  
22	  %	  



Dlouho
dobá	  s

polupr
áce	  při

náší	  na
šim	  klientů

m	  

stabiln
í	  růst	  v

	  řádech
	  desíte

k	  proce
nt	  	  obr

atu	  roč
ně	  



O výsledcích nejvíce hovoří čísla. Obrat e-shopu 
celkově vzrostl o 40 %. A to je jeden ze stěžejních 

důvodů, proč jsme se rozhodli s agenturou uzavřít 
dlouhodobý kontrakt.  

I po tak dlouhé době je navíc agentura stále aktivní a 
téměř na každém meetingu přichází s nápady, co 
dalšího bychom mohli v digitálním marketingu 

podniknout. 

Lukáš Jokl  
marketingový manažer České mincovny 



Jak dosahujeme 
takových 
výsledků? 



Máme skvělý tým; budou s vámi pracovat 
seniorní konzultanti i s 10+ roky praxe 



Incep&on	   Research	   Doubt	   Acquisi&on	  

Vnuknout	   Vzdělat	   Rozptýlit	  
pochybnos&	   Dodat	  

A multikanálové kampaně pro vás vedeme 
podle vlastní metodiky – IRDA 



Za 14 let na trhu jsme 
měli tu čest pomoci 
k vyšším ziskům 
mnoha klientům 





•  Správa multikanálových kampaní 
•  SEO 
•  PPC reklama 
•  Optimalizace konverzního poměru 
•  E-mailový marketing 
•  Kampaně na sociálních sítích 
•  Bannerové, video kampaně a RTB 
•  Digitální analytika 
•  Webdesign 
•  Marketingový výzkum a strategie 
•  Online PR 

Proto pokud potřebujete pomoci... 



Pavel Šíma 
Chief Businness Development Officer 

721 881 783 
sima@robertnemec.com 

Obraťte se na mě 



Nebo se ještě podívejte na krátké (2 min) 
video s vyjádřením klientů: rnc.ag/video 


