
Svetujemo.
Izvedemo.
Optimiziramo.



850+ Uspešno izpeljanih 
spletnih projektov

10+ Let 
izkušenj



Google oglaševanje
Google ponuja raznovrstne možnosti za pridobivanje novih 
potencialnih kupcev, povečanje obiska in prepoznavnosti 
podjetja. V Growthcom obvladamo celotno paleto Google 
oglaševalskih rešitev, ki vključujejo zakup ključnih besed 
(angl. Pay per click) na iskalniku Google, bannersko 
promocijo na največji oglaševalski mreži na svetu s preko 
2 mio komercialnih spletnih strani in portalov, ki se imenuje 
Google prikazno omrežje, oglaševanje znotraj Gmail-a, 
YouTube oglaševanje in remarketing. 

Facebook oglaševanje
Za razliko od iskalnega marketinga, ko nas aktivno iščejo 
na Googlu ali kakšnem drugem iskalniku, je Facebook/
Instagram oglaševanje osredinjeno na zelo natančno ciljanje 
občinstva predvsem po številnih interesih. Na Facebooku je 
preko 900.000 Slovencev, zato se v Growthcom pogosto 
poslužujemo oglaševanja na tem največjem družbenem 
omrežju v kombinaciji z Google oglaševanjem.

Digitalna analitika
Eden od največjih poslovnih mislecev, Peter Drucker, je 
izjavil, da česar ne moreš meriti, tudi ni možno izboljšati. 
Tega se zelo dobro zavedamo tudi v Growthcom, kjer vam 
na podlagi 10 let izkušenj kampanje spremljamo, analiziramo 
in pripravimo predloge izboljšav na podlagi realnih podatkov 
iz Google analytics. To pomeni, da boste v vsakem trenutku 
natančno vedeli, kam ste investirali denar in kakšni so bili 
rezultati promocijskih aktivnosti. 



Naša zgodba

V Growthcom smo specialisti 
za digitalni marketing in 
se ukvarjamo s celostnim 
spletnim nastopom, ki pokriva 
celotno nakupno pot vaših 
(potencialnih) kupcev. Za naše 
naročnike vodimo kampanje 
digitalnega marketinga po 
celem svetu, kjer vas želimo 
na merljiv način izpostaviti v 
najboljši možni luči pred vašo 
relevantno ciljno publiko. 

To vključuje Google 
oglaševanje, Facebook 
oglaševanje in druge 
marketinške kanale, kot so: 
Instagram, LinkedIn, Amazon, 
Bing, itd., ki jih znamo v 
primeru večjih budgetov 
združiti v enovit Performance 
marketing koncept za 
doseganje zastavljenih ciljev. 



Growthcom je prava 
izbira za vas v kolikor  
pričakujete:
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Strokovnost 
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Partnerski

odnos



Kako do nas? 
Skenirajte QR kodo in nas obiščite!

Growthcom d.o.o.
PE Ljubljana

Šmartinska 152, Hala 9 

growthcom.si

051 313 192

info@growthcom.si                   


