Komplexní řešení projektu
VÝHODNÝ SOFTWARE
www.shockworks.eu | info@shockworks.eu | (+420) 511 145 718

Výhodný Software, značka která láme prodejní rekordy s druhotnými licencemi. Název značky,
komunikační koncept, správa marketingu a realizace e-shopu pro evropské trhy – to vše je
prací nás v Shockworks. Říkáme tomu podnikání na klíč.

SHOCKWORKS

VÝHODNÝ SOFTWARE

„Zajímavý obchodní
model potřeboval kvalitní
marketingovou strategii – tu se
nám podařilo vymyslet.“

„Díky správnému nastavení
značky náš e-shop vyletěl
o stovky procent nahoru.“

Martin Predný, CEO
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Jakub Končinský, jednatel

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTU VÝHODNÝ SOFTWARE
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KDO JE VÝHODNÝ SOFTWARE?
První společnost v České republice, která se zabývá nákupem a prodejem
nevyužívaných softwarových licencí. Tento podnikatelský záměr slaví
úspěchy napříč Evropou.
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VYUŽITÉ SLUŽBY
Portfolio našich služeb je velice široké a pro úspěch Vašeho projektu Vám
doporučíme ten nejvhodnější mix. Každá z nabízených služeb je volitelná, je
tedy jen na Vás, pro jak rozsáhlé řešení se rozhodnete.
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Projektový záměr
Jako každý stavebník stavící dům, i my potřebujeme
pro tvorbu internetového projektu kvalitní a přesné
plány, abychom dosáhli vytyčených cílů. Proces
informační architektury výrazně zvyšuje úspěšnost
realizovaných řešení.

Realizace e-shopu
„Poctivá řemeslná práce“, nazval jednou náš klient
samotnou realizaci projektu. V rámci následujících
činností uděláme vše pro to, aby projekt přesně
odpovídal projektové dokumentaci a byl plnohodnotným obchodním kanálem, který obstojí před
konkurencí.

Marketingové kampaně
Ještě před tím, než se pustíme do realizace jednotlivých nástrojů, jako je e-shop či tvorba značky, je
vhodné si definovat, co reprezentuje vaše značka
a kam míří. Pouze ty značky, které vědí kam jdou, se
po cestě neztratí.

Marketingová strategie
Pro úspěšný růst značky a plnění cílů je vždy nutné
být marketingově aktivní a své obchodní cíle podporovat. Navrhneme vám optimální soubor nástrojů, které
podpoří růst vašeho projektu.

Softwarová řešení Alfax
Stejně jako každý člověk potřebuje své srdce, je srdce
našich projektů Alfax. Jedinečná platforma slouží
nejen pro správu e-shopu a vyřizování objednávek, ale
vyřeší pro vás také skladové hospodářství a pokladní
systém.

AfterCare
V průběhu používání e-shopu, jakožto na míru vyvíjeného softwaru, je možné projevení skrytých chyb
nebo problémů, které s sebou nese dynamické
internetové prostředí. Chyby v rámci servisního programu AfterCare bezplatně opravujeme, stejně jako
jsme vám k dispozici pro dotazy a konzultace nových
řešení.

Brand design
Každá značka musí mít svou identitu, aby získala
loajální zákazníky. Víme, jak navrhnout značku tak,
aby byla zapamatovatelná a aby se k ní zákazníci vraceli už jen proto, že z ní mají příjemný pocit.
Vyhnete se tak soubojům o první místo ve zbožových
srovnávačích, kde jde jen a jen o cenu produktů.

Konzultace řízení projektu
Ještě před tím, než se pustíme do realizace jednotlivých nástrojů, jako je e-shop či tvorba značky, je
vhodné si definovat, co reprezentuje vaše značka
a kam míří. Pouze ty značky, které vědí kam jdou, se
po cestě neztratí.

Analýza zahraničních trhů
Stejně jako u trhu domácího, před výběrem vhodných
zemí pro expanzi, provedeme analýzu konkurence
a stavu trhu ve vašem oboru na zahraničních trzích.
Tato data nám pomohou učinit rozhodnutí, kam expandovat nejdříve a naplánovat celý postup expanze.
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KREATIVNÍ TÝM
Jsme tým mladých lidí, který se nebojí jít do každého projektu s nadšením
a odhodláním dosáhnout těch nejlepších výsledků.
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Kamil Hamerník
UX a Web Designer

Michal Horáček
Web Developer

Největší výzvou bylo navržení architektury pro e-shop,
který nabízí pouze dva produkty. Zároveň jsme museli
zapracovat na způsobu prezentace nabízených
produktů, u kterých si z počátku mnoho spotřebitelů
nebylo jisto jejich legálností.

Jednalo se o náš první responzivní e-shop vůbec,
nemuseli jsme tak vytvářet několik odlišných verzí pro
různá zařízení a vše jsme vychytali v mnohem kratším
čase než dříve.

Anna Rottová
Project Manager

Filip Šulák
Marketing Analyst

E-shop se dvěma produkty je výzva. Bylo náročné
vymyslet, jak jednoduše komunikovat zákazníkům
princip druhotných licencí a odstranit jejich obavy.
Díky postupující expanzi se můžeme věnovat marketingu pro zahraniční trhy, což je pro nás všechny
velmi obohacující.

Bavilo mě, že jsme se podíleli na vzniku nového
projektu a pokládali základy úplně novému způsobu
prodeje softwarových licencí (prodej druhotného softwaru) a postupně jsme obchod dostali z nuly na tržby
v řádu milionů korun.

Petr Křížan
Support Manager
Díky expanzivní politice našeho klienta se často
zabývám analýzami zahraničních trhů, zjišťováním
lokálních specifik a dozvídám se nejrůznější zajímavosti. Rád si takto rozšiřuji svůj rozhled o zásadách
podnikání i mimo hranice České republiky.

Katarína Hosťovecká
Social Media Specialist
Pro klienta připravuji pravidelný obsah na web,
články do Windows Poradny a spravuji Facebook
stránky. Často se mi tak poštěstí dozvědět se
mnoho zajímavých věcí, které následně využívám
i v soukromém životě (postupy pro instalace, tipy na
freeware, výběr a instalace vhodného aniviru, atd.).
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REALIZOVANÉ APLIKACE
Během spolupráce vzniklo pro klienta široké portfolio nových aplikací.
Důležitost byla kladena především na jednoduchost a pochopitelnost všech
výstupů.
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VIZUÁLNÍ STYL
Prvním krokem k úspěšnému rozjetí klientova obchodování bylo vytvoření nového vizuálního stylu. (Duben 2013)
Logotyp, obal DVD, USB flash disk, polep auta, tiskoviny.
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E-SHOP
Výhodný software nabízí pouze dva produkty. Proto bylo nutné přistupovat k řešení
projektu originálním způsobem. (Duben 2013)
Snímky obrazovky: windows poradce, detail produktu, o Výhodném softwaru.
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RESPONZIVNÍ E-SHOP
Společně s responzivní verzí e-shopu přišlo několik menších změn, které zákazníkům poskytují lepší
zážitek z nakupování. (Leden 2014)
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MARKETING
Pro Výhodný software byli realizované různé marketingové kampaně pro italský, anglický, slovenský a český trh. (2015)
Webové bannery, e-mailový newsletter.
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INFORMAČNÍ SYSTÉM
Výhodný software využívá systém Alfax.
Uživatelské rozhraní systému Alfax: tvorba slevového poukazu, seznam produktů, seznam objednávek.
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ČASOVÁ OSA
Modelování vývoje počtu objednávek v jednotlivých pololetích let 2012–2015. Na začátku roku 2013 došlo k navázání spolupráce s klientem. V polovině roku 2013 byla
vytvořena nová značka a nový e-shop Výhodný Software, který po dobu jednoho roku běžel po boku původního projektu Zlegalizuj.cz. Původní produkt postupně zanikal
a z grafu je zřejmý raketový vzestup nového záměru Výhodný Software.
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Shockworks s.r.o.
Nové sady 2,
Brno 602 00
Czech republic
info@shockworks.eu
(+420) 511 145 718

