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LCG New Media nově ladí digitální marketing pro Ontex a
Lázně Libverda
Výrobce hygienických pomůcek Ontex a severočeské Lázně Libverda jsou
novými klienty fullservisové digitální agentury LCG New Media. Oběma firmám
pomůže agentura mimo jiné zefektivnit komunikaci na sociálních sítích.
„Pro českou divizi Ontex budeme připravovat HR kampaně a starat se o obsah a obraz
firmy na Facebooku. Konkurence je v daném regionu u výrobních firem velká a je tak
potřeba aktivně komunikovat se stávajícími i potencionálními zaměstnanci.” vysvětluje
Vojtěch Lambert, ředitel LCG New Media. Belgická společnost Ontex působí v České
republice od roku 1993 a o čtyři roky později otevřela výrobní závod v Turnově, kde je
nyní s téměř 900 zaměstnanci největší provozovnou skupiny. Výroba se zaměřuje na
dětské pleny, dámské hygienické potřeby a inkontinenční pleny.
„Pro severočeský Spa Resort Libverda připravujeme akviziční strategii a kampaň napříč
digitálem s větším zaměřením na sociální sítě (Facebook a Instagram). Dále pracujeme
na vyladění webu a UX,” plánuje Lambert. V Lázních Libverda se léčí především klienti s
potížemi pohybového aparátu, onemocněním srdce, krevního oběhu a cév či
onkologickým onemocněním. Resort nabízí i wellness centrum s desítkami procedur pro
relaxační pobyty. Na ty se bude komunikace především zaměřovat.
LCG New Media je fullservisová digitální agentura specializující se na brandovovýkonnostní kampaně. Mezi aktuální klienty patří například BAYER, STOCK, HONOR
(Huawei), CinemaCity, Armáda ČR, Schuelke, festivaly HradyCZ, MAPO Group,
Nemocnice Šumperk, Loterie Korunka, Festo, Grandhotel Pupp, Bondster, Perrigo, a další
firmy. V referencích má agentura společnosti jako Omega Pharma, OC Gaerie Harfa,
Bubbleology, Edenred, BTL, Tour Espana, ERV pojišťovna, ERGO, BigBoard nebo Ferring.
Více informací najdete na www.lcgnewmedia.cz.
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O LCG NEW MEDIA:
LCG New Media je fullservisová digitální agentura specializující se na brandovo-výkonnostní kampaně.
Zaměřujeme se na vytváření strategií fungování značek a společností v digitálním prostředí. Navrhujeme
unikátní ekosystémy pro společnosti na míru ať už prodejní, brandové nebo v rámci reputation managementu.
Specializujeme se na propojování akvizičních kanálů a budování značky skrze sociální sítě a influencer
marketingu. Jsme partnerem Google a Facebook. Pro naše klienty řídíme kampaně na území Evropy, Ruska a

US. Propojujeme online a offline strategie pro dosažení maximálních výsledků. Více informací na
www.lcgnewmedia.cz/.
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