
TRIONYX digital
facebook marketing



VŠETCI SÚ NA FACEBOOKU
Na Facebooku je celosvetovo registrovaných viac ako 2.3 miliardy užívateľov
– na Slovensku je to viac ako 2.5 milióna ľudí. Nezáleží preto aký produkt
alebo službu ponúkate. Vašich klientov tu zaručene nájdete.

NEPODCEŇUJTE FACEBOOK
Mnohí podnikatelia si myslia, že užívatelia Facebooku nereagujú na reklamy
podľa očakávania a často bývajú z výsledkov inzercie sklamaní. Hlavným
dôvodom je, že nepoužívajú efektívne všetky nástroje, ktoré Facebook 
ponúka – pre nás to neplatí, Facebook máme osedlaný.

CENA REKLAMY
Facebook je relatívne nová platforma. Znamená to, že cena za reklamu je v 
porovnaní s inými platformami oveľa nižšia, a preto je tu možné dosahovať
fantastické výsledky pri získavaní kontaktov na potenciálnych klientov, či
zvyšovaní predaja. 



BEZKONKURENČNÉ CIELENIE
Facebook má o svojich užívateľoch obrovské množstvo informácií, ktoré sú
pre každého podnikateľa veľmi cenné. S viac ako 1000 možnosťami cielenia
môžete aj vy svojou ponukou osloviť presne tých užívateľov, ktorí sa práve
o Vaše služby či produkty zaujímajú.

SOCIALIZÁCIA A INTERAKCIA
Facebook je sociálna sieť, čo znamená, že ak je Vaša cieľová skupina 
oslovená Vašim obsahom či reklamou správne, bude ju zdieľať a tým ju 
zadarmo šíriť ďalej medzi svojich priateľov. 

POVEDOMIE O VAŠEJ ZNAČKE
Priemerný užívateľ navštívi Facebook 14 krát denne. To je skvelá príležitosť 
pre každú spoločnosť, ktorá chce osloviť svoju cieľovú skupinu rýchlo a
opakovane.



Prečo TRIONYX digital?

✓ Vytvárame, spravujeme a 
optimalizujeme reklamné 
kampane s cieľom dosiahnuť 
požadované výsledky.

✓ Pomáhame firmám získavať 
nových klientov na sociálnych 
sieťach.

✓ Zvyšujeme predaj s dôrazom 
na návratnosť Vašich 
investícií. 

1. DOKONALÁ STRATÉGIA
Sme experti na správnu stratégiu, výsledky jednotlivých reklám vyhodnocujeme denne. 
Vytvárame tak víťaznú stratégiu šitú na mieru každej firme bez ohľadu na odvetvie, v 
ktorom pôsobí.

2. VYŠŠÍ PREDAJ
Neustálou optimalizáciou výsledkov reklamy znižujeme náklady na zisk kontaktu na 
potenciálneho klienta, či zvyšovanie samotného predaja. Postupy kontinuálne 
zdokonaľujeme.

3. KOMPLEXNÉ KAMPANE
Venujeme sa tvorbe, komplexnej správe a optimalizácii Vašich reklamných kampaní na 
Facebooku, aby ste Vy mali viac času venovať sa ďalším oblastiam svojho podnikania.

4. SME TU PRE VÁS
Vaše požiadavky sú na prvom mieste. Sme tu pre Váš úspech a spravíme preň všetko, čo 
je v našich silách. Akákoľvek podpora, pomoc či rady sú zahrnuté v našich poplatkoch. 
Môžete sa na nás spoľahnúť.



1. POROZPRÁVAJME SA
Aké sú Vaše očakávania? Aké sú Vaše ciele? Kto sú Vaši klienti? Máte 
skúsenosti s reklamou na Facebooku?  Dohodneme si Skype, Zoom call, 
alebo klasický telefonický hovor, vzájomne sa spoznáme a Vy sa dozviete 
viac o možnostiach výkonnostnej reklamy na Facebooku. 

2. DOHODNEME SA
Po konzultácii Vám pošleme návrh spolupráce s popisom požadovaných 

služieb, cenovou ponukou a podmienkami. Určite sa dohodneme.

3. NOVÍ KLIENTI PRICHÁDZAJÚ
Navrhneme stratégiu a nastavíme všetko potrebné. Vytvoríme účinné 
kampane, ktoré Vám prinesú nových klientov. 

AKO NA TO?
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