Staňte se součástí
Czechdesign shopu

NAŠE ZÁZEMÍ
Nejsme e-shop
postavený
na zelené louce,
máme silné zázemí.
Portál s měsíční
návštěvností přes 70 000.
Facebook stránka s více než
28 000 fanoušky.
Galerie v centru Prahy, která
slouží jako showroom i
výdejní místo
14 let zkušeností a díky nim
velice dobrá znalost místní
designové scény.

Dobré vztahy s médii i s
většinou dalších organizací
pohybujících se na poli
designu (školy, galerie).
Rozpočet na marketingovou
kampaň e-shopu

E-SHOP
CZECHDESIGN shop chce být tou nejjednodušší cestou veřejnosti ke
kvalitnímu českému designu. Dnes nabízí 500 položek od 100 českých
designérů a značek. Tím dalším můžete být i vy!
co nabízíme
1. Zastoupení vaší tvorby ve výběrovém e-shopu CZECHDESIGN.
2. Vysokou úroveň prezentace produktů v e-shopu (kvalitní fotografie a originální copywriting).
3. Každý měsíc investujeme do marketingové podpory e-shopu a tím i prodejů vašich produktů.
4. Sortiment e-shopu kontinuálně podporujeme i formou redakčního obsahu na našem portálu a sociálních
sitích — zveřejníme i váš příběh.
5. Poskytneme zákazníkům možnost vidět naživo a vyzkoušet si vaše produkty v naší galerii v centru Prahy,
která slouží jako výdejna objednávek.
6. Jsme e-shop s plným servisem pro zákazníky i pro vás, nejsme zprostředkovatelský server, na kterém
administrativu, produkci a komunikaci řešíte sami.

sortiment

kontakt
Radim Tuček
shop@czechdesign.cz
777-190-774

O CZECHDESIGNU
Jsme respektovaná nezávislá
organizace podporující český
design téměř 15 let.

PUBLIKUJEME

Naší vizí je nadchnout českou
veřejnost i podniky pro design a být
pro ně tou nejkratší cestou k dobrému
designu. Všechno co děláme k této
vizi směřuje.

POřÁDÁME

magazín CZECHDESIGN, který je nejčtenější online
zdroj informací a zároveň spojuje odborníky a veřejnost
se zájmem o design.

a připravujeme řadu akcí pro odbornou i širokou
veřejnost (cyklus Budoucnost designu, Mladý obal a
další designérské soutěže).

POMÁHÁME
firmám zorientovat se v problematice designu, vedeme
je k zodpovědnému designu a zastupujeme obor u
státní správy.

PRODÁVÁME
výhradně český design prostřednictvím výběrového
e-shopu a naší galerie v centru Prahy. Prodej jsme
spustili v říjnu 2016 a záhy jsme se stali předním
e-shopem s českým designem.

