Spletne strategije I Svetovanje I Optimizacija I Izvajanje

O svetovalni agenciji Webconsulting Stuhec,
Karolina Stuhec-Meglic, spletna strateginja in strokovnjakinja za spletni
marketing
S svetovalno agencijo Webconsulting Stuhec vam nudim
svetovanje na področju strateškega spletnega
marketinga s poudarkom na uspešno internacionalizacijo
spletnih strani in internacionalne poslovne digitalne
komunikacije. Moje delo je sestavljeno iz snovanja novih
pristopov spletne komunikacije ter prenosa konkretnega
znanja iz teorije in prakse v vsakodnevne spletne
projekte.
Diplomirala sem na univerzi v Ljubljani (Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo) in na AKAD fakulteti v Nemčiji
s področja "Wirtschaftswissenschaft - Web-Business und
Marketing".
Delujem po načelu transparentnosti, poštenosti in
merljivih vidnih rezultatov, ki imajo neposreden vpliv na
vaše internetne poslovne cilje. Imam 17-letne izkušnje v
vlogi spletne strateginje in strokovnjakinje za spletni marketing. Sodelujem pri
komunikacijskih in IT projektih s podjetji v Nemčiji in Sloveniji.
Vsakega naročnika obravnavam individualno, prisluhnem njegovim željam in tako skupaj z
njim določim relevantne ključne pokazatelje učinkovitosti (KPI), na podlagi katerih se
oblikujejo kratkoročne in dolgoročne cilji ter strategija spletnega nastopa. Ponujam vam
izključno storitve, ki so merljive, popolnoma transparentne in prilagojene vašim željam ter
podpirajo vaše poslovne cilje in povečanje prodaje na internetu. Moje dolgoletne izkušnje in
zadovoljni naročniki so tisti, ki potrjujejo moje profesionalno delo. Sem digitalni strateg s
srcem in dušo ter nudim storitve s popolno predanostjo.
Zakaj sem prava svetovalka za vas?







Živim in delam v Nemčiji kot samostojna svetovalka na področju spletnega
marketinga.
Imam poglobljeno znanje in dolgoletne izkušnje.
Seznanjena sem z dobrimi praksami in sodelujem z nemškimi in slovenskimi
strokovnjaki.
Imamo dostop do vodilnih podatkovnih baz.
Razumem slovensko lokalno okolje in se zavedam vaših potreb.
Storitve nudim s popolno predanostjo.
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Vstop na nemško govoreče tržišče s pomočjo spletnega marketinga
Kako vam moj posebni pristop in izkušnje lahko pomagajo pri vstopu na nemško govoreče
tržišče:







Izboljšanje podobe podjetja in ustvarjanje odličnega vtisa med nemško govorečimi
uporabniki spleta in potencialnimi strankami.
Doseganje višje pozicije v spletnih iskalnikih s pomočjo primerne izbrane domene za
tuje tržišče in relevantnih SEO kriterijev.
Pridobitev prodajnih kontaktov oziroma novih strank.
Doseganje boljšega odziva obiskovalcev spletne strani in družbenih omrežij na vaše
ponudbe.
Ohranitev zastavljene smeri na spletu.
Uresničitev ciljev, ki ste si jih postavili ob nastopu na splet.

Če se zavedate moči interneta, niste zadovoljni z rezultati, ki jih dosegate z vašim spletnim
nastopom ter si želite dolgoročnega sodelovanja, sem pravi naslov za vas. Dovolite, da
uporabim svoje znanje in izkušnje ter postanem vaš partner na poti do uspeha na spletu.

Karolina Štuhec-Meglič
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