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Autobazar
DAVO CAR s.r.o.

Představení firmy Autobazar DAVO CAR
Autobazar DAVO CAR s.r.o. působí na trhu s ojetými vozy již 16 let. Společnost zajišťuje
nejen kompletní servis při nákupu i prodeji automobilů, ale i leasing nebo nákup vozů
formou úvěru, zpětný leasing a zákonné i havarijní pojištění. Součástí areálu o rozloze
26 000 m2 je samotný autobazar, showroom prémiových značek vozů DAVO Exklusive
a moderní čerpací stanice DAVO Oil.

Jak jsme s firmou DAVO CAR postupovali
Autobazar DAVO CAR měl na Firmy.cz neplacené firemní profily od roku 2008. V srpnu
2016 nás klient oslovil s tím, že by rád investoval do propagace na Firmy.cz.
Dohodli jsme se na spuštění kampaně s cílením na celou ČR. Cílem bylo navýšení
výkonu z Firmy.cz.
Spuštěním kampaně klient automaticky získal profil Seznam naplno, díky kterému jsme
jej zviditelnili na nejnavštěvovanějších českých stránkách: hlavní stránce Seznam.cz,
v jeho vyhledávání, na Firmy.cz a Mapy.cz.
Spustili jsme aukci v kategoriích, které mají nejvyšší návštěvnost. Aukci jsme nastavili
tak, aby byl klientův firemní profil v nejnavštěvovanějších kategoriích a na nejhledanější
klíčová slova (např. autobazary atd.) do 5. místa v okrese, kraji i ČR.
Přidali jsme vyhledávací dotazy s nadprůměrnou hledaností mezi sledovaná klíčová
slova.
Nakonec jsme nastavili notifikační e-maily, které klienta automaticky upozorní, pokud
klesne pod požadovanou pozici kvůli vyšší konkurenční nabídce v aukci.
Spuštěním kampaně na vybraná klíčová slova jsme zviditelnili firemní profil klienta
na hlavní straně Seznam.cz a ve firemních upoutávkách (viz obrázek níže).
Díky umístění na 1.–5. pozici v ČR se klient na některá klíčová slova zobrazoval
i ve firemních upoutávkách na první straně výpisu Seznam vyhledávání.

Kde můžete být se Seznamem naplno vidět
Vaše firma na hlavní stránce Seznam.cz
Uvidí vás až 2,4 milionů lidí denně. S adresou,
telefonem, proklikem na vaše stránky a možností
rovnou si k vám naplánovat trasu.

Upoutávka na firmu ve vyhledávání Seznam.cz
Pokud bude vaše denní investice v aukci
u vybraných klíčových slov mezi třemi nejvyššími,
zákazníci vás najdou nejen v hledání na Firmy.cz,
ale také na Seznam.cz.

Přednostní pozice a zvýraznění na Mapy.cz
Váš profil se zobrazí výše ve vyhledávání na Mapy.
cz. A přímo v mapě bude zvýrazněná fotka vaší
provozovny či webu.

Přednostní pozice a zvýraznění na Firmy.cz
V hledání na Firmy.cz se váš profil zobrazí výše.
S větším obrázkem, webovou stránkou, telefonem,
logem i možností naplánovat jedním klikem trasu
až k vaším dveřím. Získáte tak i cenný zpětný
odkaz.

Jaké byly výsledky
Díky profilu Seznam naplno došlo k výraznému navýšení počtu zobrazení firemního
profilu a vzrostl tak počet prokliků do firemního profilu i na webové stránky klienta.

Zobrazení firemního profilu		
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V čem se skrýval úspěch?
Hlavní doporučení pro nastavování výkonnostně orientovaných kampaní

1. Vyberte kvalitní úvodní fotografii firemního zápisu.
2. Na všechny pobočky firmy přidejte všechny kategorie, které souvisejí s vaším 		
oborem činnosti.
3. Nastavte aukci dle rozpočtu od nejnavštěvovanějších kategorií po nejméně 		
navštěvované tak, abyste dosáhli požadovaných pozic.
4. Pokud vám to dovoluje váš rozpočet, dostaňte svoji firmu do Seznam vyhledávání
a na hlavní stranu Seznam.cz. Budete tak cílit na větší počet zákazníků a zároveň
propagovat značku.

O Autobazaru DAVO CAR s.r.o.
Společnost Autobazar DAVO CAR s.r.o. vznikla na základě několikaletých zkušeností
s prodejem ojetých automobilů. Prodejní plocha leží v obci Olbramovice u Benešova
a nabízí až 1000 vozů. Autobazar DAVO CAR je připraven zajistit kompletní servis při
nákupu i prodeji automobilu. Firma dále pak zajišťuje leasing nebo nákup formou úvěru,
zpětný leasing a zákonné i havarijní pojištění.
Dlouholeté zkušenosti společně s odborným a vstřícným přístupem ke kupujícím
zákazníkům společnost řadí na jedny z prvních míst mezi autobazary v České republice
v počtu prodaných vozů.
V areálu autobazaru DAVO CAR naleznete i showroom DAVO Exklusive. Jedná se
o krytou prodejní plochu více jak 1000m2, kde nabízíme prověřené a kvalitní vozy
prémiových značek.
Kvalitní vozy si zaslouží i kvalitní pohonné hmoty a proto jsme v areálu autobazaru
DAVO CAR, vybudovali moderní čerpací stanici DAVO OiL, která nabízí kvalitní pohonné
hmoty včetně LPG vždy za ty nejlepší ceny v okolí.
Náš kolektiv je Vám k dispozici celoročně, během celého týdne.

