Fáza DO s ukážkou kampane a procesu (STDC rámec)
See-Think-Do-Care rámec (STDC) chápeme ako biznis model, ktorý pomáha pri tvorbe marketingovej stratégie, pretože je to koncept nákupnej nákupnej cesty.
Hovorí o štyroch fázach, v ktorých sa zákazník počas nákupného procesu nachádza. V každej fáze rozmýšľa inak a aj inak koná - vyhľadáva iné informácie.

Cieľ
nákup čo najviac uľahčiť
zjednodušiť proces objednávky
aby váš zákazník premýšľal čo najmenej
dodať objednaný produkt

Aktivity
optimalizovať preklikovú stránku
vyladiť objednávkový formulár
bannerová reklama / remarketing
PPC reklama / remarketing

Vo fáze DO sa snažíme uľahčiť nákup ľuďom, ktorí chcú nakupovať. Zákazník už vie,
čo chce a vašou úlohou je mu tento nákup čo najviac uľahčiť a dodať produkt či službu.

Obsah kampane
social media shopping
social media reklama
reklama v sieti GDN
reklama v sieti GSN
social media shopping: pridanie feedu alebo manuálne - produkty / služby

pokračovať
v komunikácii:
Ako si správne vybrať
bicykel?
+ pridať naj modely
CTA: kúpiť

Marketingový proces
proces, ktorý by sa mal udiať u vás v e-Shope
Vo fáze DO do vášho publika patria ľudia, ktorí už o vašom e-Shope vedia - majú povedomie o vašej značke, zaujímajú sa produktovú kategóriu bicykle, boli na vašom webe,
prečítali si a pozreli video sprievodcu výberom bicykla. Veľmi špecifická cieľová skupina, ktorá je pripravená nakúpiť.
Inak povedané, zákazník už vie, že chce kúpiť bicykel (možno má vybratý aj konkrétny model) a vašou úlohou je mu tento nákup čo najviac uľahčiť a dodať objednaný produkt - teda
bicykel. Nákup a dodanie. Preto by ste mali zákazníkovi čo najviac zjednodušiť proces objednávky. Potrebujete docieliť to, aby váš zákazník premýšľal čo najmenej - pretože je tu riziko,
že ak sa niekde v procese objednávky zasekne, opustí košík a vy prídete o objednávku a zákazníka

nastaviť social media
shopping
bannerová
a ppc reklama

social media reklama: boost / paid post s CTA tlačidlom (prispôsobiť formát)

Marketingové kanály
web / e-shop
google ads, facebook ads
etarget, strossle
sociálne siete

Metriky
pridanie do košíka / opustenie
konverzie / leady
počet objednávok / transakcií
zisk / priemerná cena obj.

reklama v sieti GDN: bannery Tour de Slovensko s CTA do fázy

Facebook Ads
Instagram Ads
GDN
GSN

pridanie do košíka
počet objednávok

reklama v sieti GSN: viacero responzívnych reklám vo vyhľadávaní
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