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Přední evropský prodejce florbalového vybavení, který dobývá jednotlivé florbalové trhy. 
Shockworks zde pečuje nejen o e-shop, ale spravuje i celý marketing. To dokazuje, že náš 
koncept Retail Acceleratoru funguje.

„Po 5 letech spolupráce nás 
Shockworks stále posouvá 

kupředu.“

Marek Šenkypl, jednatel

„Práce pro Florbal.com je pro 
mě srdcovka. Jsem rád, že 

i po 5 letech chceme ještě více 
prohlubovat naši spolupráci.“

Jakub Šulák, CEO

SHOCKWORKS FLORBAL.COM
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KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTU FLORBAL.COM



Přední evropský prodejce florbalového vybavení, který dobývá jednotlivé 
florbalové trhy. Největší prodejna  s širokou nabídkou florbalového sortimentu 
všech značek.

KDO JE FLORBAL.COM?
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Portfolio našich služeb je velice široké a pro úspěch Vašeho projektu Vám 
doporučíme ten nejvhodnější mix. Každá z nabízených služeb je volitelná, je tedy 
jen na Vás, pro jak rozsáhlé řešení se rozhodnete.

VYUŽITÉ SLUŽBY



Marketingová strategie 

Pro úspěšný růst značky a plnění cílů je vždy nutné 
být marketingově aktivní a své obchodní cíle podporo-
vat. Navrhneme vám optimální soubor nástrojů, které 
podpoří růst vašeho projektu.

Informační architektura

Jako každý stavebník stavící dům, i my potřebujeme 
pro tvorbu internetového projektu kvalitní a přesné 
plány, abychom dosáhli vytyčených cílů. Proces 
informační architektury výrazně zvyšuje úspěšnost 
realizovaných řešení.

Brand design 

Každá značka musí mít svou identitu, aby získala 
loajální zákazníky. Víme, jak navrhnout značku tak, 
aby byla zapamatovatelná a aby se k ní zákazní-
ci vraceli už jen proto, že z ní mají příjemný pocit. 
Vyhnete se tak soubojům o první místo ve zbožových 
srovnávačích, kde jde jen a jen o cenu produktů.

Realizace e-shopu 

„Poctivá řemeslná práce“, nazval jednou náš klient 
samotnou realizaci projektu. V rámci následu-
jících činností uděláme vše pro to, aby projekt 
přesně odpovídal projektové dokumentaci a byl 
plnohodnotným obchodním kanálem, který obstojí 
před konkurencí.

Projektový záměr 

Ještě před tím, než se pustíme do realizace jednot-
livých nástrojů, jako je e-shop či tvorba značky, je 
vhodné si definovat, co reprezentuje vaše značka 
a kam míří. Pouze ty značky, které vědí kam jdou, se 
po cestě neztratí.

AfterCare

V průběhu používání e-shopu, jakožto na míru vyví-
jeného softwaru, je možné projevení skrytých chyb 
nebo problémů, které s sebou nese dynamické 
internetové prostředí. Chyby v rámci servisního pro-
gramu AfterCare bezplatně opravujeme, stejně jako 
jsme vám k dispozici pro dotazy a konzultace nových 
řešení.

Softwarová řešení Alfax

Stejně jako každý člověk potřebuje své srdce, je srdce 
našich projektů Alfax. Jedinečná platforma slouží 
nejen pro správu e-shopu a vyřizování objednávek, ale 
vyřeší pro vás také skladové hospodářství a pokladní 
systém.

Marketingové kampaně 

Ještě před tím, než se pustíme do realizace jednot-
livých nástrojů, jako je e-shop či tvorba značky, je 
vhodné si definovat, co reprezentuje vaše značka 
a kam míří. Pouze ty značky, které vědí kam jdou, se 
po cestě neztratí.

UX a analytika 

Po spuštění e-shopu se průběžně věnujeme také 
analytice dat, které z něj získáváme pomocí různých 
analytických nástrojů. Vyhodnocená kritická místa 
nákupního procesu zlepšujeme s cílem zvyšování 
konverze. 
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Jsme tým mladých lidí, který se nebojí jít do každého projektu s nadšením  
a odhodláním dosáhnout těch nejlepších výsledků.

KREATIVNÍ TÝM



Na projektu mě bavila spolupráce s klientem, který je 
vždy otevřený novým myšlenkám a nápadům. Poprvé 
jsme si zde mohli vyzkoušet metodu tvorby webu 
„Mobile first“, díky čemuž se nám podařilo vytvořit 
čisté a funkční řešení pro všechna zobrazovací 
zařízení.

Líbilo se mi, že nám dal klient značnou volnost při 
návrzích designu pro nový e-shop. Mohl jsem tak 
vytvořit jednoduché, čisté a zároveň moderní řešení, 
které odpovídá požadavkům cílové skupiny.

Zuzana Drápalová
UX Designer

Petr Kulich
Web Designer

Na projektu Florbal.com si cením především dobrou 
spolupráci s klientem, jeho snahu a pochopení pro 
budování brandu a tvorbu moderního obsahu (který si 
z části vytváří sami).

Martin Holata
Graphic Designer

Ráda se podílím na komplexní péči o marketing klien-
ta. Baví mě, že jde o klienta se silnou zákaznickou 
a fanouškovskou základnou a také to, že se klient ve 
svém podnikání nebojí zkoušet nové věci.

Kromě toho, že mám pozitivní vztah ke sportu, takže 
mě baví propagace sportovních e-shopů, mě bavil 
hlavně klient, který byl aktivní a opravdu mu záleželo 
na jeho businessu a zákaznících, což se projevilo 
v tom, že se stal jedničkou na trhu.

Je vždy skvělé pracovat na úspěšných projektech. 
Díky dobré spolupráci s klientem se nám podařilo 
zapracovat na personalizaci našich e-mailingov-
ých kampaní, což pro mě bylo novou a zajímavou 
zkušeností. 

Anna Rottová
Project Manager

Filip Šulák
Marketing Analyst

Lenka Plháková
Marketing Specialist
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Za 5 let spolupráce, jsme pro e-shop Florbal.com zpracovali stovky aplikací. 
Podívejte se na stručný výběr realizovaných prací.

REALIZOVANÉ APLIKACE



NOVÝ E-SHOP

Návrh e-shopu po navázání spolupráce s Florbal.com. (Září 2011)
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REDESIGN BRANDU

Zpracování nové vizuální komunikace. (Říjen 2013)

Logotyp, propagační předměty, roll-up, věrnostní karty, vizualizace prodejny.
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MARKETING

Převzetí kompletní správy marketingu. (Říjen 2014)

E-mailové newslettery, webové bannery, dárkové poukazy.
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REDESIGN E-SHOPU

Předělání e-shopu v návaznosti na novou vizuální identitu Florbal.com (Leden 2014)

Výřezy z e-shopu: výpis produktů, detail produktu, sekce Florbal.com TV.
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INFORMAČNÍ SYSTÉM

Přechod na nový firemní informační systém Alfax.ERP. (Září 2015)

Uživatelské rozhraní systému Alfax: tvorba slevového poukazu, seznam produktů, seznam objednávek.
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RESPONZIVNÍ VERZE E-SHOPU

Přizpůsobení stránek pro tablety a mobilní zařízení. (Leden 2016)

Snímek obrazovky mobilní a tabletové verze e-shopu.
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Modelování vývoje počtu objednávek v letech 2008–2015. V polovině roku 2011 došlo k navázání spolupráce mezi Florbal.com a Shockworks. Od konce roku 2011 byl 
spuštěn nový e-shop a dochází ke strmému růstu počtu objednávek v následujících letech. 

ČASOVÁ OSA
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Shockworks s.r.o.
Nové sady 2,
Brno 602 00
Czech republic 

info@shockworks.eu
(+420) 511 145 718


