MARCELINO
d.o.o.
DIGITALNA AGENCIJA

„We help you make money
online.“

DIGITALNA AGENCIJA IN
STROKOVNJAKI ZA:
SPLETNE STRANI
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Izdelujemo uspešne in učinkovite
spletne strani na 3 različnih
platformah – odprtokodni sistem
WordPress, Typo 3 in na Magento.

SPLETNE TRGOVINE
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NAJEM STREŽNIKOV

E-MAIL MARKETING
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Oblikujemo, sestavljamo in
pošiljamo e-novice s pomočjo
različnih spletnih orodij. Možnost
najema e-mail naslovov za
pošiljanje e-novic – domačih in
tujih.
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Nudimo najem virtualnih trežnikov,
ki predstavljajo optimalno rešitev
za uporabnike, kateri želijo doseči
čim večjo fleksibilnost.

YANDEX OGLAŠEVANJE

GOOGLE ADWORDS
S pomočjo storitve Google
Adwordsa nudimo ciljno usmerjeno
oglaševanje, večji nadzor nad
vašimi oglasi in proračunom. Smo
certificirani Google Partner.

Izdelujemo visoko prodajno
naravnane spletne trgovine na 3
platformah, Magentu,
Wocommercu in Opencart-u. Vse
platforme so odprtokodne in zelo
fleksibilne.
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Yandex oglaševanje geografsko
obsega naslednja območja: Rusija,
Turčija, Ukrajina, Belorusija,
Kazahstan. S pomočjo storitve
Yandex vodimo ciljno usmerjene
oglasne kampanje.

DIGITALNA AGENCIJA IN
STROKOVNJAKI ZA
TRŽNE RAZISKAVE

MINING SPECIALISTI
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Ponujamo mining opremo in
mining rešitve na ključ.
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PROTOTIPIRANJE
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Izdelava prototipov: Sestavite
svojo oblikovalsko ekipo, da boste
hitro prejeli raznolike ideje in hitre
povratne informacije. Preverite
našega oblikovalca in prototipe.
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Že več kot desetletje izvajamo
raziskave trga in pomagamo
razumeti navade potrošnikov.

PASSENGER EYE – mobilna
aplikacija
APLIKACIJA JE NAMENJENA:

YOUR
SUBTITLE
TEXT

PRODAJA/MARKETING
Aplikacija je namenjena komercialistom, potnikom na
terenu. Z uporabo aplikacije lahko podjetje spremlja
stanje založenosti polic na posameznih lokacijah skozi
daljše časovno obdobje.
POSPEŠEVANJE PRODAJE/PROMOCIJA
Aplikacija je namenjena osebam, ki se ukvarjajo z
degustacijami, s predstavitvami izdelkov na različnih
lokacijah. Podatki, ki pridejo v zaledno pisarno lahko
uporabnik takoj uporabi na svojih družabnih omrežjih
(Facebook, Snapchat, Instagram, Youtube,…)
GRADBENIŠTVO
Alikacija je namenjena izvajalcem na delovnem
objektu po posameznih gradbenih fazah (npr.
zaključitev inštalaterskih del, slikopleskarskih del,
polaganje talnih oblog,…). Izvajalec si s pomočjo
aplikacije gradi “fotoknjigo” vključno s popisi del
direktno iz delovišča. Podatki se hranijo na strežniku v
oblaku.
ZAVAROVALNIŠTVO
Aplikacija je namenjena zavarovalnicam pri popisu
škode na terenu. Npr. v kmetijstvu pri pregledu
posevkov, sadik stanja na terenu po toči, zmrzali,

Z UPORABO PASSENGER EYE
APLIKACIJE DO
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VEČJA RAST
PRODAJE IN
POSLEDIČNO
VEČJI DOBIČEK
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UČINKOVITEJŠE
UPRAVLJANJE
SOCIALNIH
OMREŽIJ

BOLJŠE
UPRAVLJANJE
IZDELKOV IN
ZAPOSLENIH

SPLETNA APLIKACIJA WPTASK-CRM

SPLETNA APLIKACIJA
WPTASK-CRM
WPtask-CRM je enostavna lastna
spletna aplikacija za vodenje
projektov, delovnih nalog med
zaposleni v podjetju. Aplikacija vam
omogoča veliko fleksibilnost pri
gnezdenju nalog. Podprta je z
odprtokodnim sistemom Wordpress.

OBVLADOVANJE DINAMIČNIH
PRODAJNIH IN MARKETINŠKIH
PROCESOV
•

•

•
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Reševanje problemov vodenja kratkih
in hitrih projektov v komercialnem in
marketinškem oddelku.
Možnost vključevanja veliko internih in
eksternih udeležencev (ekstranet,
različne lokacije), ki delujejo v različnih
in dinamičnih procesih (problem
podatkovne strukture in določljivost
faz).
Hitro odpiranje in zapiranje nalog
(taskov), izjemno malo časa za
poročila (reporte).

FAZE SODELOVANJA Z NAROČNIKI

ANALIZA PROBLEMA
Popis in analiza naročnikovih
zahtev
in specifikacija problema.
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IZDELAVA NAČRTA
STRATEGIJE
V tej fazi odgovorimo na vprašanje:
Kako narediti oz. kako bomo
zadovoljili identificirane probleme
oz. zahteve. Izdelamo načrt
izvedbe in testiramo rešitev.

IMPLEMENTACIJA REŠITVE
Načrt izvedbe skupaj s testnim
okoljem strategije predamo
naročniku Začne se uporaba
izdelane strategije. V primeru
napak ali pomanjkljivosti, se
pripravijo in implementirajo
ustrezni popravki ali nadgradnje.

ODLIKUJE NAS

KREATIVNOST

INOVATIVNOST

AGILNOST
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VISOKI
STANDARDI
IZVEDBE

OPTIMIZIRANI
PROCESI

POŠTENOST

REFERENCE
2
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„We help you
make money
online“
Z izvirno in skrbno premišljeno digitalno
strategijo vas pripeljemo do želenih
rezultatov.

ZA NAMI STOJIJO

PRODAJNIKI
TEKSTOPISCI

IT
STROKOVNJAKI

RAČUNOVODJE

PRAVNIKI

OBLIKOVALCI
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MARKETINŠKI
STROKOVNJAKI

SKUPINA IZKUŠENIH
STROKOVNJAKOV
RAZLIČNIH PODROČIJ
Z DOLGOROČNIMI
IZKUŠNJAMI

KONTAKT

Marcelino d.o.o.
Kranjčeva ulica 4
3000 Celje
EU-Slovenija

Telefon: + 386 59 182 800
Gsm: + 386 31 324 100
E-mail: info@marcelino.si

www.marcelino.si

