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Podekovani za spolupraci v r. 2009

Vazeny pane Divisi,

dovolte  mi  Vam timto  vrele  podekovat  za  spolupraci,  kterou  jsme  zapocali  v  cervenci  letosniho  roku.
Priznam se, ze na pocatku jsem byl znacne skepticky. Moje znalosti a zkusenosti z oblasti internetu, webove
propagace, SEO atd. byly de facto nulove. Jiste pamatujete na muj vyraz v obliceji, když jste mi na naší
první schuzce predlozil rozpocet na vytvoreni noveho webu a zviditelneni nasich sluzeb na internetu. Mou
laickou predstavu rozpocet prekrocil téměř 5x. Nebylo to o neduvere vuci Vam ci snad spolecnosti, která mi
spolupraci nabidla. Mel jsem zkratka pocit, ze chce – a omlouvam se za svou az mozna prilisnou otevrenost
– někdo velmi rychle zbohatnout.

Po 6 mesicich, kdy jsme se na spolupraci dohodli, bych Vam rad sdelil, ze v zadnem pripade nelituji, ze jsem
se pro zapoceti spoluprace s Vami rozhodl. Ekonomicke vysledky spolecnosti za druhou polovinu letosniho
roku jsou prokazatelne. Na trhu predskolni vychovy a vzdelavani pusobime jiz několik let a investice do
ruznych  forem propagace  s  cilem ziskat  nove  klienty  dnes  vidim jako,  az  na  vyjimky,  zcela  zbytecne.
Domnival jsem se, ze pomoci internetu ziska spolecnost cca 1/3 klientu. Ostatní měli byt ziskani z doposud
realizovanych druhu propagace – tistena inzerce, letaky, veletrhy, placena reklaman na internetu apod. Dnes
jiz vim, ze odhady byly spatne a tento spatny usudek stal společnost stovky tisíc korun rocne. Dnes mohu rict
zcela urcite, ze Vase společnost mi stovky tisíc korun usetrila.

Dovolte mi Vas, vazeny pane Divisi, seznamit se zavery naší analyzy, kterou jsme pomerovali I. a II. pololeti
roku 2009.

Analýza získanych klientu:

1. Klienti ziskani pomoci internetu = 83 %
2. Klienti ziskani na zaklade doporuceni soucasnych ci drivejsich klientu = 12 %
3. Tistena inzerce ci letaky apod. = 5 %

Ekonomická analyza:

1. Počet klientu se zvysil o 510 % - tedy vice nez 5nasobne.
2. Obrat spolecnosti vzrostl o 435 %.
3. Počet zamestnancu o 412 %.
4. Počet pontecialnich klientu, kteří nas oslovili ve forme kontaktniho online formulare vzrostl o 857

%. 

Umisteni naší skolky/jesli po zadani 5 klicovych slov na Seznam.cz a Google.cz:

1. Z 21. pozice na 3. pozici
2. Z 16. pozice na 2. pozici
3. Z 15. pozice na 2. pozici
4. Z 15. pozici na 1. pozici
5. Ze 7. pozice na 1. pozici



Ostatní klicove udaje:

1. Spokojenost klientu s webovymi strankami a jejich aktualizaci vzrostla z 25 % na 91 %.
2. Hodnoceni kvality, urovne, aktualizace a informovanosti nasimi klienty vzrostlo ze znamky 3,35 na

znamku 1,12 (hodnoceno jako ve skole).
3. Prumerna navstevnost webovych stranek vzrostla o 1.155 %.

Vazeny pane Divisi, dnes vim, ze zdanlive drahe věci jsou ve skutecnosti vecmi cennymi, které dokazi usetrit
mnoho penez, casu a vydane energie. V době financni krize, kdy jen malo spolecnosti dokaze produkovat
takova cisla, jako nase společnost, se domnivam, ze hlavni zasluha patri Vam a Vasim kolegum. 

Cennim si především naproste profesionality a osobniho pristupu v reseni individualnich zalezitosti –
telefonaty o pulnoci, vyrizovani veskere agendy během 24 hodin od zadani bez priplatku (a to i během
vikendu). Vase doporuceni tykajici  se vyuziti  sluzeb Vaseho externiho grafika, p.  Hackla ci dalsich
spolecnosti – Signpek, s.r.o., apod. byla vždy výtečná.

Vazeny pane Divisi, dovolte mi Vam velmi podekovat za vse, co jste pro naší společnost udelal. Verim, ze
pokud bych se pro Vas nerozhodl, nase společnost by mela velke ekonomicke problemy. V soucasne době
především diky skvelemu webu a skutecnosti,  ze  si  nas klienti diky Vasemu kvalitnimu SEO najdou,
znamenaji rozsireni naší pobockove site o další 3 pobocky v nadchazejicim kalendarnim roce.

Pral  bych  vsem,  kteří  jako  ja  před  pul  rokem  vahali,  aby  se  nebali  ucinit  jedno  z  nejzasadnejsich
podnikatelskych  rozhodnuti  a  rekli  spolupraci  s  Vami  ANO,  neboť  rozhodnuti  spolupracovat  s  Vami  je
zaruka kvality, spokojenosti a dosazeni stanoveneho cile. 

Rika se, ze kdo nic neriskuje, nic neziska. Ve Vasem pripade se ovšem jedná o onu výjimku potvrzujici
pravidlo – s Vami clovek neriskuje, ale ziska hodne.

Preji Vam i Vasim klientum mnoho spokojenosti a ekonomicke prosperity!
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