
Co je Děkovačka?
Děkovačka je síť e-shopů, které
je propojená pomocí nabídek

slevových voucherů na
děkovacích stránkách.



Jak Děkovačka funguje?

Když zákazník dokončí nákup v e-shopu “A”
jsou mu jako poděkování nabídnuty slevové
kódy na e-shopy “B”, “C”, “D”, přičemž e-shopy
jsou vzájemně nekonkurenční. 

To stejné se potom děje se slevovým kódem
e-shopu “A” na všech ostatních participujících
e-shopech.

To všechno vede k tomu, že e-shopy získávají
návštěvnost a nakonec zákazníky, které není
možné získat z jiných marketingových kanálů. 



Mezi naše klienty patří:

Neustále integrujeme další a další e-shopy.
Díky tomu je Děkovačka větší, lepší a
výhodnější pro všechny e-shopy zapojené v
síti. 

Zapojte se i vy!

A desítky dalších....



Děkovací stránka

Po dokončení objednávky je zákazníkovi
nabídnut dárek ve formě slevových kódů. 

Widget je integrovaný v e-shopovém řešení.
Když na něj klikne, dostává se na přistávací
stránku se slevovými kupóny.



Stránka se slevami

Na stránce se slevami jsou potom všechny
slevové vouchery e-shopů zapojených v síti.
Vouchery jsou unikátní pro děkovačku a není
možné je nikde jinde dohledat. 

Zákazník má 15 minut na jejich využití a nebo
zaslání na e-mailovou adresu.



Využití slev a newsletter

Zákazník si může nechat poslat slevový kód
do e-mailu nebo jej rovnou využít. 

V případě, že se zákazník rozhodne kupón
využít hned, je přesměrován na e-shop a kód
se mu zkopíruje do schránky.

Zákazník si může nechat zaslat slevový kód
do e-mailu. V takovém případě se kontakt
objeví ve vaší administraci systému
Děkovačka a můžete jej využít pro Váš e-
mailový marketing.



Placené pozice

Výkon vašich slevových kupónů a množství
objednávek můžete navyšovat pomocí
placených pozic. 

Placené pozice jsou 4 a je jim vyhrazený první
řádek přistávací stránky s kupony.

Příklad: E-shop se sportovním vybavením,
který neprodává suplementy, bude chtít mít
své slevové kupóny kupóny co nejvýše na e-
shopu, který prodává pouze suplementy a
naopak.



Správa a reporting

V administraci děkovačky pak vidíte kolikrát
se váš slevový kupón zobrazoval, na jakých
pozicích a kolikrát byl využítý / zaslaný do e-
mailu.

Můžete měnit a přidávat slevové kupóny.
Nebo dokonce určovat e-shopy na kterých
nechcete, aby se vaše slevové kódy objevily. 

V neposlední řadě si můžete v administraci
stáhnout kontakty pro vaše e-mailové
nabídky, ke kterým zákazníci udělili souhlas.



Proč využít Děkovačku?

Získáváte zákazníky, které v jiných marketingových kanálech nezískáte.
Garantujeme bezkonkurenčnost slevových nabídek.
Integrace Děkovačky zabere 2 minuty.
100% výkonnostní marketing (skrze affiliate marketing).
Optimalizováno pro všechna zařízení.
Přistávací stránka s kupóny může být přebarvena do vašich barev.
Bidovací systém pro ještě více objednávek.
Rozšíření vaší databáze pro e-mailový marketing.
Využíváte současné affiliate řešení.



Líbí se vám co Děkovačka dovede? 

Ozvěte se nám:

Web: dekovacka.cz

Telefon: 724 021 026

E-mail: info@dekovacka.cz

Děkovačka s.r.o.

https://www.dekovacka.cz/
https://www.dekovacka.cz/
mailto:info@dekovacka.cz


Děkovačku napojíte během několika minut do jakéhokoliv e-shopového řešení.

Kód je unikátní pro každý e-shop a má následující podobu:

<div id="dekovacka-wrapper" data-entity="27"></div>
<script type="text/javascript" src="https://app.dekovacka.cz/thankyou.js" async defer></script>

Kód umístíte do Děkovací stránky tak, aby se objevil při každém načtení děkovací stránky. Kód můžete
umístit mezi značky <body></body> nebo <head></head>

V případě dotazů na napojení nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@dekovacka.cz nebo na
telefonním čísle 724 021 026.

Jak napojit Děkovačku?

mailto:info@dekovacka.cz

