
Nasazení Facebook pixelu

Jeden pixel dokáže poznávat zákazníky na vašem webu, optimalizovat a sestavovat okruhy 
zákazníků pro vaše kampaně. Také u zákazníků sledovat, jaké produkty nebo stránky navštěvují. Zní to 
krásně? Nyní je to realita. I vy můžete mít komplexní sledovací nástroj na vašich stránkách, který vám 
pomůže poznat chování zákazníků a díky tomu také zvýšit prodeje.

Má to smysl?
Pokud chcete lépe cílit vaše kampaně, poznávat zákazníky a tím podpořit váš business, tak určitě 
ANO! 

Facebook pixel vám pomůže: 

�  Budete přesně vědět, jak se vaší zákazníci chovají
�  Dosáhnete lepšího zacílení (nebudete nabízet produkt zákazníkovi, který si již objednal)
�  Můžete si vytvořit okruhy zákazníků z webu, na které budete lépe cílit. Navštěvují určití
     návštěvníci některou z kategorií více? Propagujte jim ji!

Proč s námi?
Máme zkušenosti se správou sociálních sítí a implementací Facebook pixelů

Pomůžeme vám zvýšit prodeje díky Facebooku

Nabízíme také následnou analýzu a vyhodnocení dat
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Co dokážeme měřit? 

�  Když si zákazník prohlédne produkt či určitou stránku
�  Když si zákazník vloží produkt do košíku
�  Když zákazník dokončí objednávku
�  Když zákazník na webu vyhledává
�  Když zákazník zadá informace, díky kterým ho můžeme kontaktovat (vhodné pro standardní
     weby)
�  Když se zákazník zaregistruje

Budete mít tedy svoje zákazníky pod kontrolou a budete přesně vědět, které produkty či stránky fungují 
lépe a na kterých je potřeba zapracovat.

Jdete do toho s námi?
Správná volba! Pojďme se podívat na, jak budeme postupovat.

Implementace kódu

1. Zjistíme, které informace je pro vás nejdůležitější sledovat
2. Vytvoříme Facebook Pixel
3. Přidáme Facebook Pixel na stránky
4. Ověříme správnost implementace
5. Otestujete fungování (pokud budeme spravovat – otestujeme my)

Cena: 3000,- Kč / jednorázově

Správa a analýza dat

Chcete více informací o návštěvnících, ale statistika a analytika nebyla nikdy vaše silná 
stránka? Nevadí, od toho jsme tady my, abychom vám pomohli. S námi získáte komplexní 
správu a analýzu získaných dat přímo na míru vašemu podnikání.

Cena: 1000,- Kč / hod

Shean s.r.o., Bezručova 2, 678 01 Blansko, tel.: +420 533 312 782, email: info@shean.cz 


	Shean_technickylist_strana1
	Shean_technickylist_strana2

