
 

Comerto, s.r.o., Palackého třída 150, 612 00 Brno | +420 533 533 735, www.comerto.com, info@comerto.com

TESTOVACÍ DOKUMENT PDF

Comerto, s.r.o.

comerto.com
                     Dokument č.: 96160011707 

                   Vytvořeno: 07. 04. 2016 v Brně
                     

OBJEDNAL: KONTAKT:
Comerto, s.r.o., IČ: 29266742
Comerto, s.r.o.
+420 777 353 464
info@comerto.com

Ing. Martin Sikora, MSc.

+420 777 353 462
martin.sikora@comerto.com

Tento dokument je individuálně zpracován na základě know-how společnosti Comerto, s.r.o. a informace v něm obsažené
jsou určeny výhradně k rukám objednatele. K jakémukoli sdílení dokumentu nebo jeho částí se třetí stranou je vždy třeba
předchozího souhlasu zpracovatele! Tento dokument má omezenou platnost.



Testovací dokument PDF pro Comerto, s.r.o.
comerto.com

Ev.č.: 96160011707

Comerto, s.r.o., Palackého třída 150, 612 00 Brno | +420 533 533 735, www.comerto.com, info@comerto.com

Obsah
1. Informace o dokumentu  2 ............................................................................................................ 

1.1. Podnadpis  2 ................................................................................................................................. 

2. Comerto – partner pro vaše internetové podnikání!  3 .......................................................... 



Testovací dokument PDF pro Comerto, s.r.o.
comerto.com

Ev.č.: 96160011707

 2 / 3 

1. Informace o dokumentu
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2. Comerto – partner pro vaše internetové
podnikání!

Vše pro internetové podnikání a prezentaci vaší firmy nyní pod jednou střechou. Vydejte se

s námi přímou cestou k naplnění vašich podnikatelských cílů na internetu!

Přehled služeb společnosti Comerto
Máme prsty ve všem, co souvisí s internetovým marketingem, od tvorby webů a eshopů, přes

jejich propagaci, až k návrhu propracovaných marketingových strategií za účelem vstupu na

zahraniční i domácí online trhy.

SEO – optimalizace webů
• Optimalizace zdrojového kódu
• Linkbuilding – budování zpětných odkazů
• Copywriting – tvorba textů
• SEO analýzy, audity

Internetový marketing
• Správa PPC reklamy
• Služby v oblasti sociálních sítí
• Online PR
• Webová analytika
• Remarketing

Tvorba webů, eshopů
• Klasické webové prezentace
• E-shopy
• Zakázková výroba systémů a aplikací
• Projektové řízení při tvorbě webu

Poradenství – online marketing
• Analýzy webových prezentací
• Analýzy konkurenčního prostředí
• Analýzy efektivity inzerce na internetu
• Strategie vstupu na online trh

Více o nás naleznete na
 Webu Comerta

 www.comerto.com

 Google Plus

 google.com/+Comerto

 Facebooku

 fb.com/comerto.cz
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