
Zadefinujte si svoje miesto medzi konkurenciou a prezrite si ponuky iných 
agentúr v podobnom štádiu vývoja. 

Zadefinujte svoje ľudské zdroje a možnosti – ponuka by mala byť taká 
rozsiahla, ako dovoľujú možnosti vašej agentúry.

Uveďte zoznam všetkých služieb, ktoré môžete klientovi ponúknuť 
a rozdeľte ich do kategórií – pomôže vám to určiť štruktúru ponuky 
(príklad č. 1 pod checklistom).

Identifikujte služby, ktoré vaši klienti využívajú najčastejšie. Na základe 
toho môžete vaše služby zhrnúť do niekoľkých balíkov: od najzákladnejšej 
služby až po komplexný balík služieb (príklad č. 2 pod checklistom).

Pripravte ponuku predplatného pre tých klientov, ktorých záujem presahuje 
rámec realizácie jednotlivých kampaní. Vypočítajte si, koľko času, prostried-
kov a práce je priemerne potrebné na cyklické vykonávanie jednotlivých čin-
ností, na základe toho stanovte minimálny mesačný rozpočet vrátane roz-
počtu agentúry. 

Dajte klientovi viacero možností na výber. Rovnako, ako v prípade balíkov 
služieb, by mal mať príjemca k dispozícii rôzne možnosti predplatného.

Posúďte ziskovosť konkrétnych služieb a uprednostnite tie, ktoré vám 
prinášajú najväčšie výhody. Na túto klasifikáciu môžete použiť maticu BCG 
(napr. hviezdy, dojné kravy, otázniky, psy).

#TIP
Pripravte si len balíčky, ktoré obsahujú predplatné 
služieb. Nomenklatúra sa líši, dôležité je však jasne 
vysvetliť druh a frekvenciu balíčkov služieb, ktoré 
klientovi ponúkate.

Berte do úvahy rôzne fázy projektu, napr. vývoja webovej stránky klienta. 
Vytvorenie imidžu značky na webe od začiatku si vyžaduje oveľa viac práce, 
než pokračovanie prebiehajúcej komunikácie. Ponuku teda môžete rozdeliť 
aj v závislosti od štádia vývoja firmy / produktu klienta.



Popis služieb. Je vhodné, aby ponuka služieb prezentovaná na webovej 
stránke agentúry obsahovala krátky popis alebo odkazy na popisy jednotli-
vých služieb. Naopak, ponuka zaslaná priamo klientovi v PDF súbore by mala 
byť podrobnejšia a mala by obsahovať iba potrebné informácie podané 
zrozumiteľným spôsobom.

#TIP
Máte záujem skúsiť možno interaktívnejšiu formu 
ponuky? Používateľa môžete previesť jednoduchým 
formulárom a v tejto fáze automaticky upraviť určité 
prvky ponuky (príklad č. 3 pod checklistom).

Zdôraznite svoju dôveryhodnosť – vaša ponuka by mala obsahovať nielen 
typy služieb a balíkov, ale mala by obsahovať aj dosiahnuté výsledky, napr. 
vo forme prípadových štúdií (príklad č. 4 pod checklistom).

Ak požadujete minimálny rozpočet, informujte o tom klienta na začiatku, v 
prvej fáze ponuky.

Nezabudnite do svojej ponuky pridať aj niektoré personalizované služby, 
ktoré poskytujete alebo môžete poskytnúť, napríklad: konzultácie, prieskum 
trhu / konkurencie, porovnávacia analýza webových stránok a iné.

Ak prevádzkujete širokú škálu aktivít na sociálnych sieťach, môžete ponúkať 
samostatné balíčky pre jednotlivé sociálne siete a platformy. 

Vaša ponuka by mala obsahovať spôsob platby, frekvenciu a typ zmluvy.

Ponuka by mala byť zrozumiteľná. Zvážte prezentáciu jej prvkov vo forme 
tabuliek, diagramov a infografík.

Schéma spolupráce – oplatí sa ju prezentovať spolu s ponukou. Ja-
sné pravidlá spolupráce vzbudzujú dôveru potenciálnych klientov 
(príklad č. 5 pod checklistom).

Na stránku ponuky môžete pridať krátku sekciu Otázky a odpovede, ktoré sa 
týkajú spolupráce.

Uistite sa, že vaša ponuka obsahuje CTA (výzvu na akciu) na kontaktova-
nie / objednanie. CTA by mali byť umiestnené na každej podstránke ponuky 
a 2-3 krát sa zopakovať na stránke v prípade, ak je rozsiahla. 



Zdroj: agentúra Madviso

Zdroj: agentúra Imagons

Inšpirujte sa!
Príklad č. 1. Služby rozdelené do kategórií:

https://madviso.sk/online-marketing/
https://imagons.com/sk/sluzby


Príklad č. 2. Balíky služieb:

Príklad č. 3. Alternatívna forma predloženia ponuky, vyplnením jednoduchého 
formulára:

Zdroj: agentúra Onlinebird

Zdroj: agentúra Hype

http://www.birdline.sk/wp-content/cache/all/cennik/index.html
https://hype.sk/sluzby/social-media-marketing/?gclid=CjwKCAjwopWSBhB6EiwAjxmqDZoGHWH5ScU5o7pimBg7-tt2tvsZ9d9dSuafVCaaAnGjvKDqMh32sRoCkfAQAvD_BwE


Príklad č. 4. Výsledky agentúry sú na webovej stránke prezentované v číslach / 
nájdete tam ukážky case studies: 

Príklad č. 5. Na stránke nájdete schému spolupráce medzi agentúrou a klientom:

Zdroj: Dexfinity

Zdroj: agentúra daren & curtis

Zdroj: agentúra Glidy

https://www.dexfinity.com/project/eyerim/
https://darencurtis.sk/sluzby/sprava-socialnych-sieti/
https://glidy.sk/



