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Marketingový autopilot

Popis služby

Marketingový Autopilot od Behavee bude v první řadě váš partner pro výkonnostní
marketing, díky kterému nebudete muset nastavovat a sledovat kampaně, vyhodnocovat
jejich úspěšnost a přemýšlet, jak je změnit.

Je to taky cesta, jak se kampaním na platformách Google, Sklik, Facebook a Instagram
věnovat systematicky, kontinuálně a dlouhodobě, co vede k zvýšení vašich tržeb a celkové
efektivity vašeho online marketingu.

Problém

Máte e-shop se zajímavými produkty, 
ale nedaří se vám zajistit dostatečnou 
poptávku? Nejste si jisti, zda je váš 
online marketing nastaven správně?

Řešení

Získejte partnera pro online marketing 
za zlomek ceny agentury nebo 
freelancera. Marketingový autopilot je 
služba, kdy se vám bude náš 
marketingový specialista každý měsíc 
pravidelně věnovat a pomáhat vám s 
online marketingem.

Tržby
Vaše tržby se můžou
díky Autoplotovi od 
Behavee zvýšit o 30%.

30% 
Zvýšení tržeb

Návštěvnost
Díky přesnému cílení
vám za stejné peníze
dotáhneme na web o 
10% víc návštěvníků.

10% 
Zvýšení návštěv

Spokojenost
UX a SEO tipy od vášho
Autopilota pomohou
snížit míru odchodú
návštevníků až o 7%.

7% 
Znížení míry odchodů



Marketingový autopilot cena a rozsah

Cena

Chceme být váš partner a jsme fér. Proto jsme se rozhodli pro kombinovanou cenotvorbu -
základní aktivity pokryje fixní částka a naše šikovnost bude odměněna částí variabilní. Tu
počítáme jako procento z měsíčních tržeb z kampaní, které jsme vytvořili my.

Díky tomu zaplatíte za službu tolik, kolik opravdu prodáte. My budeme zároveň ještě více
motivováni přistupovat k vašemu výkonnostnímu marketingu zodpovědně a s větší kreativitou.

Tržby 100 tis. Kč

3 990 Kč + 3%
(s DPH za měsíc)

Tržby 100 – 250 tis. Kč

5 990 Kč + 3%
(s DPH za měsíc)

Tržby nad 250 tis. Kč

7 990 Kč + 3%
(s DPH za měsíc)

Měsíční rozsah služeb

Základní autopilot Rozsah služby na měsíční bázi

Pravidelné konzultace 1 hodina
Dostanete možnost konzultovat marketingové aktivity, 
UX / SEO tipy nebo jiné marketingové otázky.

Nastavení účtů a měřících kódů
Správně nastavíme vaše reklamní účty a měřicí kódy 
tak, abychom s nimi mohli efektivně pracovat.

Vytváření základní sady kampaní
obsahujícího klasické i 
remarketingové kampaně

Jádrem služby je tzv. funnel. Jde o základní sadu 
kampaní, která zabezpečí dlouhodobý přísun nových 
zákazníků a těch, kteří něco nechali v košíku.

Údržba a optimalizace základní 
sady kampaní

Náš specialista kampaně pravidelně kontroluje a dle 
potřeby upravuje pro co nejvyšší efektivitu

Zasílání UX a SEO akčních tipů.
Pravidelně budete dostávat tipy na změnu UX / 
SEO, které budete moci zapracovat.

+Vytvoření 2 kampaní na přání 
(např. akce/novinka apod)

V případě akce či nového produktu, požádejte o 2 
produktové kampaně mimo základní funnel.

Pravidelný reporting
O všech aktivitách a výsledcích budete informováni 
díky pravidelným přehledným reportům.
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