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studii de caz
pentru un business
la înălţime.
Cum facturezi mai mult şi mai uşor.

Să vorbim concret despre rezultate

Mediul digital este plin de oportunități pentru a dezvolta un
business pe termen lung, indiferent de segmentul de piață sau
istoricul brandului. Sunt milioane de români care cumpără
online, milioane care folosesc motorul de căutare Google și
rețeaua Facebook. Pe de altă parte, mobilul a câștigat un statut
fantastic în viața multor consumatori, butonarea lui ﬁind
pentru mulți primul lucru care se întâmplă dimineața.
În primele două eBook-uri semnate de Smart Bill și agenția
Canopy, special pentru comunitatea din care faci parte, ne-am
propus să te susținem pentru a înțelege mai bine mediul digital
și pentru a-ți arăta oportunitățile lui. Să vezi exact cum îți construiești o prezență online memorabilă, cum îți cunoști publicul
țintă și devii relevant pentru el, cum te poți diferenția de concurență și ce metode de promovare eﬁcientă ai la dispoziție
online.
Mergem mai departe și ne dorim să vorbim despre rezultate. Îți
arătăm concret pe mai multe studii de caz exemple de strategii
digitale și abordări pe care le poți pune în aplicare pentru a
obține noi conversii, clienți, vânzări, pentru a ﬁdeliza și construi
pe termen lung.

Hai să descoperi mai multe despre cum poți obține online
rezultate cu investiții eﬁciente.
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Instalator Timișoara, biscuiți fără gluten, platformă de management al clienților... indiferent de interesele și nevoile noastre
de moment, mare parte din procesul de cumpărare a unui
produs sau serviciu începe cu o informare pe Google.
În cazul laptopurilor, de pildă, căutarea în mediul online ajunge
la 98%, iar în fashion procentul e de 84%, după cum arată un
studiu derulat de Google.
De ce să nu fructiﬁci acest obicei și popularitatea Google
pentru a-ți evidenția afacerea și a atrage clienți? Așa cum a
făcut și Aurică, Meseriaș Serios.
Acum ceva timp, am căutat un zugrav în București pe motorul
Google. La acea vreme, când încă se aﬁșau și reclame în partea
dreaptă*, am obținut rezultatele de mai jos. Poate nu te-ai
aștepta, dar concurența era mare.

*Nota: Google a modiﬁcat din 2016 modul în care aﬁșează rezultatele sponsorizate și a renunțat la
reclamele din partea dreaptă. Exemplul de mai sus rămâne valabil la nivel de abordare a unei reclame
și legăturii cu landing page-ul.

