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Váš web bude úspěšný
Průvodce od Idealabu

•  Pro architekty 
•  Designéry
•  Dodavatele v architektuře
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Jsme kreativní PR agentura. Tvoříme obsah pro architekturu, 
design a high‑end značky. A často se u našich klientů setkáváme 
s tím, že základ jejich online prezentace plave na vodě. Nejede, 
jak má. Anebo drhne, protože to hlavní – tedy promyšlený, 
fungující a správně postavený web – někdo kdysi vymyslel, 
naprogramoval, postavil a… tím to skončilo.

Připravili jsme pro vás ebook, přesněji check‑list, který vám 
pomůže udělat si jasno v několika situacích:

Uvažujete o novém webu a nevíte, jak přesně ho máte 
agentuře nebo programátorům zadat.

Připravujete marketingovou strategii a nevíte, jak do 
ní začlenit web.

Chcete si potvrdit, že váš stávající web funguje tak, jak 
byste si představovali.
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Jak postupovat
Podobně jako na našich marketingových školeních se vás ptáme. 

Jak, co a proč.

U jednotlivých otázek také uvádíme odkazy na náš marketingový 
blog, kde se danému tématu věnujeme podrobně. 

        Klikněte na 

a přečtěte si podrobné návody a články na našem webu. Je 
jich tam přes 350, takže pokud potřebujete najít odpovědi na 
konkrétní problémy…
   
      ...nejspíš je u nás najdete.
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Kapitola I.
Obecně o vašem novém webu

 » Chcete postavit nový web: jaké jsou vaše motivace pro tvorbu 
nového webu?

 » Jaké problémy nebo výzvy vašich klientů by měl nový web 
řešit?

 » Čeho chcete webem dosáhnout?

 » Máte na web nějaké konkrétní požadavky (obsahové, funkční, 
designové, právní, jiné)?

 » Jaké firmy nebo jednotlivci z tuzemska nebo zahraničí 
vás svou komunikací nebo přímo webem inspirují? V čem 
konkrétně? 
 

články věnované problematice stavby webu
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Kapitola II.
Konkrétně o vás a vašem webu

 » Jaké je celé jméno vaší společnosti a jak vypadá vaše 
současné logo?

 » Jak byste jednou větou charakterizovali vaši značku / firmu?

 » Jaké je poslání vaší firmy?

 » Jaké jsou atributy vaší značky, služeb nebo produktů? Máme 
na mysli podstatné vlastnosti, jako je například spolehlivost, 
výnosnost, flexibilita, pečlivost…

 » Jaké přínosy mají tyto konkrétní benefity pro vaše zákazníky?

 » V čem jste výjimeční? V čem jste skutečně unikátní (nikdo jiný 
to nemá)?

 » V čem jste lepší než konkurence?

 » Máte nějaká zajímavá čísla, fakta nebo jiná data?

články věnované brandingu a značce
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Kapitola III.
Kdo je návštěvník vašeho webu

 » Koho chcete webem oslovit, jaké máte cílové skupiny, kdo je váš 
klient?

 » Které skupiny jsou pro vás nejdůležitější? Znáte jejich konkrétní 
preference a potřeby?

 » Vyjmenujte prosím všechna místa (fyzická a virtuální), kde se 
klient setkává s vaší firmou (například web, pobočka, eshop, 
rozhovory… apod.).

 » Jak probíhá vaše získávání nových klientů? Jakou roli v tom hraje 
web nebo sociální sítě?

 » Kdo jsou vaši konkurenti v České republice? Vyjmenujte ty 
nejzásadnější a u každého uveďte, v čem jsou lepší / horší než vy.

 » Kdo jsou vaši konkurenti v zahraničí? Vyjmenujte ty nejzásadnější 
a u každého uveďte, v čem jsou lepší / horší než vy.

 » Je pro vás některý z konkurentů inspirací? Ať už svým webem 
nebo komunikací celkově. Pokud ano, který a čím konkrétně?

články o tom, jak získávat nové klienty
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Kapitola IV.
Vaše značka v online světě

 » Jak se o vás lidé obvykle dozví?

 » Jaké marketingové kanály v současnosti využíváte? Které 
nejlépe fungují?

 » Jaký je za vás nejzazší termín pro spuštění webu?

 » Jaký z vašich projektů nejlépe charakterizuje podstatu toho, 
co děláte?

články o značkách a brandingu 
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Kapitola V.
Co pro vás v Idealabu můžeme udělat
Potřebujete kvalitní obsahový marketing?

 √  Tvoříme a realizujeme marketingové a PR kampaně.

 √  Navrhujeme a spravujeme webové stránky.

 √  Vytváříme a publikujeme firemní časopisy  
 a newslettery.

 √  Jsme specialisté v oboru architektury, designu   
 a nemovitostí.

 √  Školíme a pořádáme workshopy.

články o obsahovém marketingu 
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Kdo jsme
Máme znalosti, zkušenosti i energii. Jsme nadšený tým, který baví to, 
co dělá. Jsme hrdí na naše dlouholeté klienty: více než 60 % z nich 
je s námi déle než tři roky. Zaměřujeme se na kvalitu: více než 90 % 
klientů nás doporučuje dál. Jsme otevření a přátelští.

více o nás

Potřebujete zpracovat projekt od začátku do konce?
Projekty zpracováváme od prvotního zadání až po kompletní koncepty 
a finální realizace.
Zajistíme i kompletní outsourcing celého marketingového oddělení.

Naše obory
Architektura   |   Design   |   Nemovitosti   |   Umění a investice

Kontakt
Telefon +420 777 572 476
Email: office@idealab.cz
Navštivte také náš web o architektuře    ARCHIZOOM.CZ

© 2021 Idealab, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
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Marketingová strategie

B2B marketing

Obsahový marketing

Public relations

Firemní časopisy 

a newslettery

Copywriting  

a ediční činnost

Webové stránky  

a sociální sítě

Školení a semináře

Co pro vás můžeme udělat
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