	
  

	
  
	
  

Webová adresa: Designeros.com
Oficiální datum spuštění portálu: 1.7.2013
Designeros.com je globální online galerie designu a moderního umění. Spojujeme 2 skupiny
lidí. Jednou z nich jsou kvalitní designéři z celého světa, kteří vytvářejí produktový design a
tou druhou skupinou jsou milovníci designu. Našim cílem je propagovat designéry, jejich
profily, produkty, aby se stali úspěšnějšími, známějšími a prodávali tak své produkty do
zahraničí.
Designéři procházejí schvalovacím procesem, abychom udrželi reprezentativní prostředí pro
kvalitní designéry.

Business model:
-‐
-‐
-‐

10% z realizovaného prodeje
Poplatky za prémiové účty
Poplatky za marketingové balíčky

Statistiky k 17.3.2014:
Celkový počet registrovaných:

13.500

Registrovaných designérů:

6.251

Registrovaných kupujících:

7.249

Aktivních designérů:

300

Unikátní návštěvníci:

40.000 / měs.

Stránka na Designeros Facebooku: 80.000 fans
Počet vložených produktů:

1442

Počet schválených produktů:

512

Komunita na sociální síti Facebook:
Trust Me I’m a Designer

955.000 fans

Trust Me I’m an Architect

78.000 fans

Trust Me I’m an Artist

46.000 fans

Design & Arhitecture

95.000 fans

Design & Interior

55.000 fans

	
  

	
  
	
  

Produktové kategorie na Designeros:
ART, HOME, FASHION, JEWELRY, 3D PRINTING

Cílová skupina - designéři:
-‐
-‐

Na Designeros může prezentovat a prodávat své práce designér z jakékoliv země
Věk cílové skupiny je 18-40 let

Cílová skupina - kupující:
-‐

-‐

Obecně věk cílové skupiny je 18-50 let (uživatelé, u kterých je předpoklad nákupu
v online prostředí – detailní cílovou skupinou jsou především ženy kolem 25 – 40
let)
Na Designeros jsou aktuálně produkty s průměrnou cenou vyšší nežli 5.000 Kč
s dlouhodobého hlediska je cílem snížit průměrnou cenu produktu v rozmezí 300 –
1500,- a to z důvodu dostupnosti širšímu publiku

PROČ SE PREZENTOVAT A PRODÁVAT PŘES DESIGNEROS.COM
1)
2)
3)
4)
5)

Kvalitní a reprezentativní prostředí
Možnost vytvoření svého obchodu zdarma
Možnost prodávat globálně
Platba předem přes platební bránu Paypal
Vložení až 3 produktů zdarma

PROČ SE NAKUPOVAT NA DESIGNEROS.COM
1)
2)
3)
4)
5)

Originální a jedinečné produkty
Nákup přímo od designérů
Investice do kvalitních produktů
Každodenní inspirace
Podpora mladých, talentovaných designérů

	
  

	
  
	
  

PRODUKTY A SLUŽBY NA DESIGNEROS
PRÉMIOVÉ ÚČTY:
Free
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Žádný poplatek
10% z realizovaného obchodu
3 produkty a 3 koncepty
Základní prezentaci své osoby
Není uveden ve výpisu designérů

BUSINESS
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

10 produktů a 10 konceptů
Kvalitní prezentaci ( může vložit více informací o sobě, své video, soutěže atd. )
Základní statistiky,
Možnost získávat followery
Body za aktivitu
Dle frekvence platby získává slevu na měsíčním paušálu
Cena na 1 měsíc - 9,95$, při roční platbě je cena 6,95$

BUSINESS +
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

20 produktů a 20 konceptů
Maximální prezentace včetně odkazu na své webové stránky
Podrobné statistiky vč. Statistik dle lokalit
Možnost získávat followery
Body za aktivitu
Individuální profil
Dle frekvence platby získává slevu na měsíčním paušálu
Cena na 1 měsíc - 19,95$, při roční platbě je cena 13,95$

	
  

	
  
	
  

MARKETINGOVÉ BALÍČKY:
TOP PRODUCT
-‐
-‐

designér si může zaplatit, že jeho produkt bude zvýrazněn na homepage a bude
v horních pozicích
Cena je 9,95$ / týden za jeden propagovaný produkt

MARKETING PACK
-‐
a)
b)
c)
d)
-‐

designér má možnost zaplatit si balíček, který obsahuje 4 služby
1 produkt na homepage ( stejné jako služba „top product“ )
Jeho produkt v newsletteru všem uživatelů Designeros
Jeho produkt propagován na sociálních sítích
Jeho profil propagován na sociálních sítích
Cena je 39,95$ na týden

CÍL MARKETINGOVÉ KAMPANĚ:
1)
2)
3)
4)

rozšířit povědomí o Designeros
Registrace nových designérů z 300 na 2500
Rozšířit nabídku produktů z 500 na 5000
Zvýšit prodeje

