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To: michal@hardyn.cz

Ahoj,

týdenní dávka nahlížení pod pokličku je tu.

Průser jménem ABOUT YOU

Určitě největší e-commerce průser letošního roku. I tak by dal popsat
vstup německého e-shopu About You na náš trh.

V článku "Průser jménem ABOUT YOU" jsem se zamýšlel nad jejich
přístupem a krizovou komunikací. Podívejte se a poučte, že mít
prachy a top kampaň, ještě není všechno.

Dosáhli sice o 200% lepší počty objednávek, než očekávali, ale díky
jejich přístupu hádám, že budou na dlouho dobu poslední.
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Průser jménem ABOUT YOU: Skvělá příležitost pro konkurenci

Marketingová strategie na 24 hodin

Výše zmíněný článek dosáhl skvělé čtenosti i výsledků. Byl jeden z
několika úspěšných článků z poslední doby, na kterém jsem si ověřil
hypotézu 24 hodinového marketingu.

Sepsal jsem vám, na co jsem přišel:

Marketingová strategie na 24 hodin

Můžete se na na ten marketing formou jednorázových vln zaměřit.
Můžete dlouhodobě těžit z jednodenních výsledků. V součtu získáte
víc, než když stavíte trvalý prodejní obsah na webu.

Tipli v eHUBu

V eHUBu máme další kampaň, tentokrát cashback Tipli.

Ten svým zákazníkům nabízí až 33 % z celkové hodnoty objednávky
zpět a to ve více než 1 933 obchodech. Tipli nabízí procenta z nákupů
u zvučných značek, jako je AliExpress, Bonprix, Kasa.cz, ZOOT,
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http://app.seoglq.cz/public/open/nlink/?u=41054759-5318-11e4-85db-002590a1e85a&c=29ffbc64-537c-11e4-85db-002590a1e85a&l=1268a6c4-d852-11e8-91b5-0a202fe71eb6&sid=fdedb077e3cb40d9912feae8a1397c3e


Dr.Max a další.

Především ale nabízí přínos, který uživatele nic nestojí. Naopak za něj
zaplatíme my, pokud nového uživatele doporučíte.

Dostanete od nás 200 Kč za každého nového uživatele, který provede
alespoň 1 nákup do 100 dní od registrace.

Proč a jak propagovat zrovna Tipli, najdete v článku.

Nové API eHUBu

Trochu potichu jsme uvedli do provozu nové API, které poprvé slouží
nejen inzerentům, ale také affilákům. Ti mohou skrze API nahlížet do
svých statistik a postavit si třeba vlastní BI nástroj.

Trochu technického čtení pro pokročilejší najdete v bližším popisu.

Střípky

Účastnil jsem se zajímavého workshopu, který může a zřejmě
bude mít dohru v dlouhodobější spolupráci. Obecně jsem nikdy
nechtěl být konzultantem, nikdy jsem nechtěl nikde přednášet,
ale obojí občas dělám. Je o to totiž zájem a já občas neumím říct
ne :) Jednou jsem vystupování na veřejnosti dokonce sám
inicioval, i když to pro mě byl stres. Zároveň to taky trochu
přehodnocuju. Hlavně co se týká nějakého školení / konzultací.
Musel bych ale být drahý, protože na to nemám vůbec čas :/
Nevím. Brainstormujte klidně se mnou, jestli vás něco napadá.

Začal jsem používat nový mail nástroj, protože Google Inbox už
tu s námi dlouho nebude. Jmenuje se Spark. Na rozdíl od
Inboxu tam můžu mít snadněji víc účtů a odesílat jejich jménem.
V mobilu mi nahradí dokonce 5 jiných aplikací. Používám i ten
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kalendář v něm napojený na Google Kalendář. Díky tomu
používám primárně jednu appku. Uvidíme, jak mi bude
vyhovovat.

Mám teď něco jako mentora k práci na Bankonautovi. Je to
oboustranné, já mu zase pomáhám s jeho projektem. Je to pro
mě extrémně zajímavý člověk. Budeme se nad tím scházet
pravidelně.

Díky za váš čas

Sledujte mé sociální kanály. Aktivně používám jen 2.

Twitter a Instagram.

Tento email byl odeslán na adresu michal@hardyn.cz. Odesilatelem je Michal Majgot, michal@majgot.cz

Chcete také rozesílat přes SmartEmailing? Získejte účet na zkoušku zdarma.
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