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E-BOOK REVOLUČNÍ
HYDROPONIE PRO
SPECIÁLNÍ ZAHRADNICTVÍ.CZ
Speciální Zahradnictví se zaměřuje kromě jiného na pěstování mimo hlínu, tedy na
takzvanou hydroponii. Pro klienta jsme vytvořili e-book s názvem Revoluční hydroponie.

Proč jsme zvolili právě téma hydroponie?
Speciální Zahradnictví má na e-shopu spoustu produktů pro pěstování mimo hlínu.
O tomto speciálním způsobu pěstování nebylo na internetu velké množství informací. Články, které jsme publikovali na blogu na téma hydroponie, měly velkou čtenost.

Jak jsme postupovali?
Nejprve jsme na blogu publikovali sérii článků na téma hydroponie. Na základě
jejich nadprůměrné čtenosti (dle metrik v Google Analytics) jsme zjistili, že toto téma
uživatele opravdu zajímá.

Jakmile jsme si tuto skutečnost ověřili, nic již nebránilo tvorbě e-booku zaměřeného
na pěstování bez hlíny. Články jsme upravili, dodali jim grafickou podobu a mohli je
publikovat formou e-booku.
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PUBLIKACE E-BOOKU
Pro e-book jsme vytvořili speciální landing page, která obsahovala základní informace o e-booku, jeho autorovi (zástupce Speciálního Zahradnictví) a jednu čtenářskou
referenci. Samozřejmě nechybělo výrazné CTA (tlačítko call to action) s výzvou ke
stažení e-booku.

Graficky jsme landing page i samotný e-book ladili do zelených a přírodních barev,
které se hodí pro zahradnictví.
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OBSAH E-BOOKU
V e-booku jsme nejprve vysvětlili, co je to hydroponie a jaké výhody přináší pěstování rostlin bez půdy, pouze v živném roztoku a trošce substrátu, jenž dává lehkou
podporu kořenům.
Představili jsme různé druhy hydroponického pěstování a čtenářům prozradili, který
princip hydroponického pěstování by byl vhodný právě pro jejich potřeby (v závislosti na tom, co chtějí pěstovat, kde apod.).
Popsali jsme zahrádkářské produkty, které je potřeba k sestavení hydroponického
systému pořídit. Text jsme samozřejmě opatřili fotografiemi produktů a odkazy
na dané produkty, které nabízí Speciální Zahradnictví na svém e-shopu. Tím jsme
přivedli čtenáře na e-shop, kde si mohli produkty rovnou objednat.

Kde to bylo vhodné, odkazovali jsme uživatele také na magazín Speciálního Zahradnictví. Zde již byly publikovány články o hydroponii s některými dalšími informacemi, jež například v e-booku nezazněly. Samotné články na blogu jsme rovněž
propojili s produkty v e-shopu.
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PROPAGACE E-BOOKU
E-book jsme publikovali na webu SpeciálníZahradnictví.cz a u tematických článků na
blogu, jež se věnovaly hydroponickému pěstování. Vytvořili jsme speciální bannery,
které jsme využili jako výzvy k akci na konci článků.

E-book i jednotlivé články jsme samozřejmě propagovali na sociálních sítích Speciálního Zahradnictví, tedy na Facebooku se zaměřením na vhodnou cílovou skupinu
zahrádkářů.
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JAKÉ BYLY VÝSLEDKY?
U publikovaného bonusového obsahu jsme dosáhli 4 188 unikátních zobrazení ebooku a 2 542 konverzí. E-book si tedy stáhlo více než 2 500 uživatelů.

6 676
4 188
2 542
60,70 %

VIEWS:
UNIQUE VIEWS:
CONVERSIONS:
CONVERSION RATE:

Uživatele, kteří si stáhli náš e-book, jsme si označili speciálním Custom Field v e-mailingovém systému. Díky tomu je nyní možné je oslovit pomocí e-mailingu se zaměřením na hydroponické pěstování.
Uživatele jsme v průběhu celého minulého roku oslovovali také prostřednictvím pravidelných newsletterů, kde jsme s nimi nejen budovali vztah, ale zároveň jim i nabízeli produkty Speciálního Zahradnictví a vodili je na e-shop. Mnoho z nich se díky
tomu stalo zákazníky.

Zvýšení návštěvnosti i obratu
E-shopu Speciální Zahradnictví se ve čtvrtletí po publikaci e-booku zvýšila nejen
návštěvnost, ale také obrat.
Celková návštěvnost se v kvartálu po vydání e-booku zvedla o přibližně 25 %,
počet transakcí o 36 %, obrat se zvýšil o 31 % (v porovnání s kvartálem
předchozím). I v porovnání v rokem předchozím došlo k navýšení tržeb o přibližně
30 %.
To vše bylo samozřejmě způsobeno nejen publikací e-booku, ale i dalšími aktivitami
Speciálního Zahradnictví, kterému se Včeliště stará o kompletní obsahový
marketing.
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PŘIPRAVÍME BONUSOVÝ
OBSAH I PRO VÁS
Pokud chcete i vy vytvořit kvalitní bonusový obsah, který by vaše publikum opravdu
zaujal a obsahoval hodnotné informace, obraťte se na nás. Společně vymyslíme, jaká
strategie by pro vás byla nejvhodnější a jaký typ obsahu by se hodil konkrétně pro
vaše zákazníky.

VÍCE O OBSAHOVÉ
STRATEGII VČELIŠTĚ
Pokud se chcete spojit a dohodnout si přímo konzultaci, neváhejte nás kontaktovat.

KONTAKTOVAT
VČELIŠTĚ
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