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O Včelišti 

V marketingové agentuře Včeliště se speci-
alizujeme na obsahový marketing i tvorbu 
marketingových strategií a jejich následnou 
realizaci. Klientům také pomáháme s návr-
hem či redesignem stávajícího webu. Pro-
pojujeme při tom UX znalosti a postupy 
s marketingovou strategií, aby byly stránky 
připraveny pro obsahový marketing, úspěš-
né SEO, e-mail marketing, marketing na so-
ciálních sítích i výkonnostní kampaně.

O awin IT 

Společnost awin IT poskytuje služby v ob-
lasti IT zabezpečení, zálohování a vysoké 
dostupnosti. Díky bohatým zkušenostem 
a používání prvotřídní technologie dokáže 
vyřešit specifické potřeby každé IT infra-
struktury. Klientům vždy najde řešení na 
míru dle cílů, požadavků a rozpočtů, násled-
ně jim ho zapůjčí na vyzkoušení, proškolí 
je v něm a po celou dobu na něj dohlíží. 
Zároveň sleduje nejnovější trendy, aby jejich 
zákazníci nemuseli. 
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Klient se na nás obrátil s prosbou o sestavení marketingové strategie, ze které mimo jiné 
vyplynula nutnost nové webové prezentace. Ve Včelišti jsme se tak chopili příležitosti, navrhli 
a vytvořili web, který pomůže získat nové zákazníky a správně prezentovat služby awin IT.

Zadání
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V rámci marketingové strategie jsme provedli obsahový audit webu, identifikovali značku, 
definovali její hlavní konkurenční výhody i cílové zákazníky, analyzovali konkurenci, vytipovali 
vhodný obsah na blog i jednotlivé sociální sítě, navrhli budoucí podobu vylepšeného webu 
a doporučili vhodné marketingové kanály, které v rámci marketingu využít a jakým způsobem.

Příprava marketingové strategie
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Ačkoliv klient ještě nezačal s realizací mar-
ketingové strategie a námi doporučené pro-
pagační aktivity v době publikace této přípa-
dové studie teprve rozjede, tak pouze díky 
předělání webu a tvorbě pravidelného 
obsahu už zaznamenal tři velké úspěchy. 

Výsledky spolupráce s awin IT

To považujeme za skvělé výsledky a těšíme 
se na mnohé další, kterých awin IT dosáhne, 
jakmile bude postupně uskutečňovat návr-
hy z marketingového směru.

Nyní se již přesuňme k popisu a názorným 
ukázkám předělání webu.

35 % 437 % 902 %

Zvýšení 
organické 
návštěvnosti  
webu o 35 %

Zvýšení organické 
návštěvnosti blogu 
z vyhledávače 
Google o 437 %

Zvýšení 
počtu nových 
návštěvníků 
blogu o 902 %
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Homepage

V rámci návrhu webu jsme vymysleli vhod-
nější rozložení informací na webu, včetně 
hlavní stránky, kde byl nicneříkající slogan 
a jejíž větší část zabíraly fádní popisky pou-
žívaných technologií.

Původní  
podoba homepage

Aktuální  
podoba homepage

Realizace nového webu

Současná homepage slouží jako přehled-
ný rozcestník pro všechny důležité služby 
a obsahuje pouze užitečné informace, 
které návštěvníkům pomohou při učinění 
rozhodnutí. 

Nyní už se návštěvníci na domovské strán-
ce rychle zorientují a zjistí, co awin IT nabízí. 
Hlavní strana slouží jako přehledný rozcest-
ník k nejdůležitějším částem webu, snaží 
se získat kontakt na potenciálního klienta 
pomocí nabídky obsahu zdarma ke stažení 
a budí důvěru zobrazenými certifikáty. 
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Podstránky řešení

Dalším krokem byla úprava podstránek 
jednotlivých řešení. Jejich cílem je před-
stavit, co awin IT v rámci daného problému 
dokáže nabídnout a s čím vším umí pomoct. 
Každé řešení tedy může kombinovat více 
produktů a služeb.

Při tvorbě nových stránek pro jednotlivá 
řešení jsme více pracovali s grafickými prv-
ky a členěním textu, abychom uživatelům 
usnadnili orientaci. 

Přidali jsme také možnost stáhnutí přínos-
ného e-booku, který zvyšuje důvěryhod-
nost klienta v očích návštěvníků. Zároveň 
také průběžně sbírá cenné kontakty, s nimiž 
klient může dále v marketingu pracovat. 
Novým prvkem je také nepřehlédnutelná 
pobídka k bezplatnému vyzkoušení trial ver-
ze daného řešení. Tento benefit pak zvyšuje 
počet zájemců o službu, protože za zkoušku 
doslova nic nedají.

Původní podoba  
stránky Datová dostupnost

Aktuální podoba  
stránky Datová dostupnost

Čtenář jistě ocení i to, že na stránce 
každého řešení přehledně zjistí:
• pro koho je určené,

• jaké technologie se k němu používají,

• že může awin IT snadno kontaktovat pro-
střednictvím kontaktního formuláře
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Podstránky produktů

Výraznými úpravami prošly také produk-
tové podstránky, kde jsme posunuli dů-
ležité sekce a informace výše na stránce, 
aby byly více na očích. Dále jsme hned na 
začátek vložili CTA tlačítko, pod tabulku 
přidali sekci s výčtem benefitů a nakonec 
kontaktní formulář. 

Celkově jsme tak tyto podstránky koncipo-
vali tak, aby srozumitelně představily kon-
krétní produkty, které náš klient používá při 
jednotlivých řešeních. Zároveň ale obsahují 
informace o výrobcích, což nepůsobí nijak 
rušivě a je to zároveň důležité pro SEO. Pod-
statné bylo také od sebe vizuálně oddělit 
produkty a služby.

Například podstránka Sophos po naší 
úpravě už obsahuje:
• jasný výpis produktů značky,

• propojení s jednotlivými řešeními,

• propojení se sektory, pro které je tento pro-
dukt určený,

• na míru připravený bonusový obsah.

Původní podoba stránky Sophos

Aktuální podoba stránky Sophos
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Stránka O nás

Stránka O nás původně byla hodně obecná 
a obsahovala prázdné fráze, ale žádné výzvy 
k akci ani možnost snadného kontaktování. 
To jsme se snažili napravit, protože i stránka 
O nás je ve skutečnosti o zákazníkovi. 
A tím pádem i prodejní. V případě awin IT to 
už platí. Nyní tam už najdete například sekci 
s důvody, proč s nimi jejich klienti spolupra-
cují, což samozřejmě zvyšuje kredibilitu. 

Původní podoba stránky O nás Aktuální podoba stránky O nás

Nově se zde nachází také reálná fotka týmu, 
což je obrovský posun oproti obrázkům z fo-
tobanky. Čtenář totiž díky ní získá dojem, že 
za touto stránkou a firmou stojí skuteční lidé, 
s nimiž si pak nabízené služby může spojit.
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Stránka Nezávazná konzultace

Náležitou pozornost jsme věnovali i stránce 
s výzvou k poptávce nezávazné konzul-
tace. Ta je konverzní a generuje potenciální 
zákazníky, kteří očividně mají o služby awin 
IT zájem. Proto jsme ji výrazně zjednodušili 
a  „polidštili“, aby si zájemci nemuseli složi-
tě vybírat, co konkrétně potřebují (což laici 
často ani neví). 

Původní podoba stránky 
Nezávazná konzultace

Aktuální podoba stránky 
Nezávazná konzultace

Seznam certifikátů hned pod tlačítkem 
pak slouží jako důkaz o tom, že awin IT je 
prověřená firma, která spolupracuje jen 
s těmi nejlepšími na trhu. I díky tomu tak 
s největší pravděpodobností návštěvníci 
odešlou poptávku. 
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Podstránka Kontakty

Podstránku Kontakty jsme, podobně jako 
stránku O nás, doplnili o fotografie reálných 
pracovníků awin IT. Každý potenciální zájem-
ce už tedy předem ví, kdo případně zodpoví 
jeho dotazy. Dole je pak nově opět sekce 
s benefity, které také mohou přesvědčit ne-
rozhodnuté k tomu, aby awin IT kontaktovali.

Aktuální podoba stránky Kontakty Aktuální podoba stránky Kontakty
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Co o spolupráci říká klient?

„Včeliště pro nás vypracovalo komplexní marketingový směr, který nám pomohl 
utřídit si priority v marketingu i mimo něj. Navrhli a realizovali nový web a posunuli 
náš obsah na vyšší level. Na spolupráci si ceníme zejména důslednosti, profesiona-
lity a odbornosti napříč více obory. Díky efektivní spolupráci při tvoření webu nyní 
pokračujeme s online marketingem dále jedině se Včelištěm.“ 

Lucie Rosičková,  
marketingová ředitelka awin IT 
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Nový web vytvoříme i vám
Tvorba online prezentací pro B2B segment je jednou z našich specializací. 

Rádi vám pomůžeme s redesignem webu i jeho obsahem. V případě zájmu 
vytvoříme i komplexní marketingový směr, abyste se prostřednictvím obsahu 

spolehlivě odlišili od konkurence a získávali jím nové klienty. 

Mám zájem o návrh nového webu

www.vceliste.cz | info@vceliste.cz | +420 777 690 636

https://vceliste.cz/navrh-funkcniho-webu/
https://www.instagram.com/vceliste/
https://www.facebook.com/vceliste
https://www.linkedin.com/company/vceliste-om/

