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Firemný profil 
Cesta k vášmu firemnému profilu na Googli

Sme radi, že sme tu pre vás! Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.

V záujme zlepšenia vašej regionálnej  
online prítomnosti vytvárame alebo udržiavame  
váš záznam v službe Firemný profil na Googli.  
V nasledujúcom texte vysvetlíme potrebné kroky:

V prípade, že už záznam v službe  
Firemný profil na Googli už pre vašu  
spoločnosť existuje:

Vytvoríme pre vás záznam v službe Moja firma na Googli. 

čas:cca 1 mesiac pred objednaným online začiatkom

Na to, aby sme za vás mohli spravovať váš záznam 
v službe Firemný profil na Googli, potrebujeme práva 
správcu. Dostanete od nás e-mail so žiadosťou, aby 
ste si nás pridali ako administrátora.

Čas: niekoľko pracovných dní po podpísaní zmluvy

Informácie, ktoré máme o vašej spoločnosti, 
pridávame do vášho záznamu v službe Firemný profil 
na Googli a udržiavame ich.

Čas: závisí od vašej spätnej väzby (najskôr pri 
začiatku kampani) 

Vďaka pravidelným automatickým aktualizáciám 
od nás zostane váš záznam aktuálny. Okrem toho 
si môžete BEZPLATNE nechať vykonať až 12 úprav 
za zmluvný rok. Jednoducho nám pošlite svoje 
požiadavky na zmenu e-mailom.

Čas: kedykoľvek na požiadanie (realizované do 
niekoľkých pracovných dní po oznámení)

Od spoločnosti Google dostanete overovací kód.  
Pošlite nám ho e-mailom, aby sme mohli začať.

Čas: cca 1 mesiac pred objednaným online začiatkom

Aktivujeme váš záznam v službe Moja firma na Googli  
a vyplníme ho informáciami, ktoré máme o vašej spoločnosti.

Čas:  závisí od vašej spätnej väzby  
(najskôr pri rezervovanom online začiatku)

Vďaka pravidelným automatickým aktualizáciám od nás 
zostane váš záznam aktuálny. Okrem toho si môžete 
bezplatne nechať vykonať až 12 úprav za zmluvný rok. 
Jednoducho nám pošlite svoje požiadavky na zmenu 
e-mailom.

Čas:  kedykoľvek na požiadanie  
(realizované do niekoľkých pracovných dní po oznámení)


