FIREMNÍ PODCAST
Unikátní forma
marketingové
komunikace

PODCAST JAKO ORIGINÁLNÍ A EFEKTIVNÍ FORMA PREZENTACE
Chcete potenciálním klientům moderně představit vaše služby, váš produkt, či inspirovat zaměstnance?
Projdeme se s Vámi firmou a necháme vás popisovat jednotlivá oddělení, procesy, produkty i vaše úspěchy.
V několika minutách tak můžete autenticky prezentovat nejen chod vaší společnosti, ale také produkty přímo
v centru dění.

PROČ POTŘEBUJETE SVŮJ PODCAST?
•
•
•
•
•
•
•

V komunikaci získáte konkurenční výhodu.
Lze využít pro externí a interní marketingovou komunikaci.
Váš komunikační mix bude ucelenější (integrovaná marketingová komunikace).
Cílové skupině předáváte větší množství informací, které je ochotna přijmout.
Díky jedinečné distribuci a způsobu přijímaní informací zasáhnete klienty/zákazníky, kteří unikají působení
ostatních marketingových kanálů.
Posluchači předáváte sdělení přirozenou formou a tímto zajišťujete vysokou míru zapamatovatelnosti
sdělení.
Můžete využít různé typy sdělení (reportáž, případovou studii, edukaci a mnoho dalších...).

CO NABÍZÍME?
Disponujeme vlastním nahrávacím studiem,
které je vybaveno nejmodernější technikou.
Váš podcast připravíme na klíč
•

Návrh a příprava scénáře s ohledem na
plánovaný marketingový zásah

•

Tým profesionálních redaktorů/moderátorů

•

Mediální příprava respondenta

•

Nafocení respondenta ve vlastním ateliéru

•

Výroba znělky a jinglů – zvuková grafika

•

Layout – grafický design

•

Postprodukce

•

Umístění na on-line platformy

•

Zajištění cílených kampaní

Více informací na

https://cot.cz/co-umime/cot-digital/podcasty//

DISTRIBUČNÍ KANÁLY
Pro umístění podcastu a jeho následnou distribuci v on-line prostředí existuje široké spektrum možností.
Pomůžeme s umístěním vašich podcastů na on-line platformách a také zajistíme podpůrnou placenou
kampaň, aby se podcast dostal přímo k vaším cílovým skupinám.
Umístění a distribuce podcastu
Firemní komunikační kanály
• Web
• Newsletter
• Sociální sítě - Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube
Specializované platformy - zajistí COT group
• Spotify
• Apple Podcasts
• Google Podcasts
V rámci realizace projektu podpoříme distribuci podcastů na komunikačních kanálech
agentury COT group.
• www.komoraplus.cz - zpravodajský web Hospodářské komory ČR, který je partnerem Seznamu
Sociální sítě zejména Facebook, LinkedIn
• Specializované platformy Spotify, Apple Podcasts, Google Podscats

MODELOVÁ KALKULACE
Podcast, jeden díl, stopáž cca 30 minut
Produkce, realizace, postprodukce
Video formát (mix zvukové stopy s video
grafikou, zpracování grafického
layoutu/branding podcastu)

Celkem
Zvuková grafika (jednorázová položka
pro celou sérii)

11 000,00 Kč

4 500,00 Kč

15 500,00 Kč
5 000,00 Kč

Tyto ceny platí při realizaci minimálně pěti dílů podcastů.

VYBRANÉ REFERENCE
(KLIKNĚTE PRO POSLECH)

Více informací na

https://cot.cz/co-umime/cot-digital/podcasty//

