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Zima je že! Cene so padle do -70 odstotkov
..V teku je ekskluzivna novoletna akcija, v sklopu katere smo cene na spletne storitve spustili kar do -70 odstotkov! Popusti se nanašajo
na storitve, med katerimi boste zagotovo našli tudi nekaj zase..

Namen naše novoletne akcije je, da pod
jetjem zdaj po še ugodnejših cenah omo
gočimo:
• vzpostavitev kakovostne spletne prisot
nosti,
• pridobivanje relevantnega obiska in
• vzpostavljanje odnosa s potencialnimi
kupci.
Če torej še nimate spletne strani ali spletne
trgovine, ki vašim kupcem omogoča lepo
uporabniško izkušnjo in je hkrati prodajno
učinkovita, je zdaj idealna priložnost, da si jo
izdelate ali prenovite.
V letu 2016 bo zelo pomembno, da je spletna
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stran prilagojena mobilnim napravam, da se
ponudba nahaja na družbenih omrežjih in da
se vsebina konsistentno osvežuje. Pri spletnih
trgovinah bodo pomembni tudi tako
imenovani mikromomenti, ki najbolj vplivajo
na čas, ko se kupci odločajo za naročilo izdel
ka. Če vaša trenutna rešitev zdaj temu ne us
treza, si jo zagotovite po ugodnejših cenah.
Če imate na strani premalo obiska ali pa so
obiskovalci takšni, da takoj zapustijo vašo
stran, v sklopu oglaševanja na Googlu na vašo
spletno stran lahko pridejo takšni obiskovalci,
ki jih vaša ponudba zanima. Z merjenjem in
analizo pa potem sproti ugotavljate, kam us
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meriti sredstva, da se vam investicija v
oglaševanje povrne čim prej.
Ker prihaja čas pošiljanja e-čestitk, smo za vas
pripravili paket, v sklopu katerega lahko iz
delate e-čestitko v barvah svojega podjetja in
jo nastavite za pošiljanje. Lahko jo pošljete
svojim strankam, poslovnim partnerjem ali
znancem. Če želite, jo lahko namesto vas
pošljemo mi. Za pošiljanje na več kot 100 enaslovov boste pri tem potrebovali tudi
kredit, pri zakupu katerega pa vam v sklopu
akcije podarjamo do 70 odstotkov popusta.
Če želite na svoje izdelke opozoriti tudi svojo
skupnost na Facebooku in imate zanje prip
ravljeno nagrado ali kakšno darilce, ubijte dve
muhi na en mah: izvedite nagradno igro na
Facebooku, s katero lahko ne le prodate več,
temveč tudi pridobite nove oboževalce oziro
ma kontakte za svojo prodajo.
Če načrtujete strategijo svojega spletnega
trženja za leto 2016, lahko popuste izkoristite
tudi za to, da še pred januarjem poskrbite za
svojo kakovostno spletno prisotnost v nasled
njem letu.
Obiščite spletno stran novoletne akcije (akci
ja.spletnik.si) in zgrabite svoj popust!
Novoletna akcija traja do konca decembra.
Za več vprašanj nam pišite na e-poštni naslov
info@spletnik.si ali nas pokličite na 080 33 39
med delavniki od 8. do 17. ure. 
(P. R.)
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