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Kje bo viden vaš prispevek na prvi strani Motiviran.si?

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 (nismo zavezanci za DDV),
LINKING, marketing in spletne rešitve, Neža Mandl s.p.

031 768 692 | info@linking.si | www.linking.si

Oglaševanje na Facebooku
Vaš prispevek lahko preko Facebook strani Motiviran.si dodatno oglašujemo za poljuben znesek
(stroške oglaševanja krijete sami, v kolikor niso del izbranega paketa) preko družbenih omrežij
Facebook in (poljubno) Instagram, pri čemer pripravimo kampanjo, jo spremljamo in po potrebi
prilagajamo za maksimalen učinek. Ob koncu oglaševalske akcije izdelamo poročilo o dosegu in
učinkih kampanje ter vam ga posredujemo.
Facebook oglaševanje:
- Posvet pred posameznimi kampanjami
- Raziskava ciljnih javnosti
- Priprava in izvedba kampanj z različnimi variacijami oglasov
- Priprava fotografij
- Priprava besedil
- Spremljanje in prilagajanje poteka kampanj za maksimalen učinek
- Izdelava poročila

Zakaj nam stranke zaupajo?
Celovitost
Nimate dovolj znanja ali časa, da bi ustrezno predstavili vaš izdelek ali storitev in pospešili njegovo
prodajo? Nimate skrbno urejene baze? Nimate urejene spletne strani, e-trgovine ali bloga? Nimate
tega ali onega? Povrh tega ne veste niti, na koga bi se obrnili. Ko iščete ustrezno rešitev, pogostokrat
ugotovite, da je konkurenca usmerjena zelo ozko in ne nudijo celostne povezave med sorodnimi
storitvami. Povrh vsega pa še stanejo goro denarja. Zaupajte nam vaše težave, za vse ostalo bomo
poskrbeli mi. In to hitro, kakovostno ter celovito!
Poštenost
Poštenost je vrednota, ki je na trgu ni ravno v izobilju. V podjetju Linking ima prav posebno mesto.
Zavedamo se, da dober odnos temelji predvsem na zaupanju, zaupanje pa na poštenosti. Partnerjem
ponujamo pomoč in svetovanje na vsakem koraku. Poslušamo vaše želje, vse dokler z našo storitvijo
niste povsem zadovoljni. Navsezadnje je zadovoljstvo naših strank naš največji uspeh.
Svetovanje in podpora
Podjetje Linking je drugačno od ostalih podjetij. Želimo si dolgotrajnega sodelovanja in izgraditve
dobrih odnosov, ki bodo v obojestransko korist. Zavedamo se, da je v poplavi ponudnikov spletnih
rešitev težko izbrati pravega. Svetovanje in podpora pri vseh fazah sodelovanja, tudi po opravljenem
nakupu, je danes redkost. Pri nas je to prioriteta. Dobro poznavanje strank, njihovih zahtev in želja
ter zagotavljanje kakovostnih spletnih rešitev, je naše vodilo. Vzeli si bomo čas, da vas poslušamo in
vam svetujemo. Pišite nam, nas pokličite ali pa se dogovorimo za osebno srečanje.
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Povežimo se
Linking je povezanost. Ime Linking je nastalo na podlagi naše filozofije. V osrčje delovanja namreč
vedno postavljamo Vas – našo stranko. Nam pa ta beseda ni pretirano všeč. O vas namreč veliko raje
razmišljamo kot o poslovnem partnerju ali sodelavcu.
Z vami se želimo povezati, vaše podjetje dobro spoznati in razumeti okolje, v katerem delujete. Le
tako lahko skupaj prepoznamo vaše prave cilje in jih uspešno realiziramo.
Zato se ne čudite, če vas bomo pri pogovoru intenzivno poslušali in vam zastavili kakšno vprašanje
več, kot ste morda vajeni drugod.

Zadnje reference

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 (nismo zavezanci za DDV),
LINKING, marketing in spletne rešitve, Neža Mandl s.p.

