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Duchem nejmladší český  
marketingový a mediální think tank. 

Tuto přednášku  
pro vás připravili: 



 
Nejčastěji používané 

moderní technologie v 
online marketingu 



O čem budeme mluvit 

1. Co je online marketing a kdo jeho cílovou 
skupinou. 

 

2. Online marketing podle zdrojů návštěvnosti. 

 

3. Specifika OM (formáty, přístroje, atd.) 
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Digitální 
marketing 

Internet 

Ostatní formy 
digitálních médií 

Mobilní 
telefony 

Rádio Televize 
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Mediální investice do reklamy 

Tisk 
28% 

TV 
57% 

Rádio 
2% 

Internet 
7% 

OOH 
6% 

Reklamní investice - říjen 2011 
Zdroj: Admosphere, s. r. o. Nejčastěji používané moderní technologie v online marketingu 
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Pozor na 
digitální 
mýty a 
bubliny 



Koho jde na 
internetu 
oslovit? 



Online populace ČR 

milionu 

reálných uživatelů 

 

 1.200 pageviews/měsíc na uživatele 

(40/den) 

Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice - říjen 2011 
Zdroj: SPIR NetMonitor 

48 % ženy 

 

 

52 % muži 6,2 



Online populace ČR 

94% používá internet 

 doma 

36% v zaměstnání 

používá internet 
21 a více dní v měsíci 

36% 

0 5 10 15 20 25

65+ let

55-64 let

45-54 let

35-44 let

25-34 let

15-24 let

10-14 let

Počet uživatelů podle věku 

Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice - říjen 2011 
Zdroj: SPIR NetMonitor 



Co lidi internetu dělají 

Co lidé na 
internetu  
dělají? 



Mají pro Vás všichni 
návštěvníci stejnou 
hodnotu? 





Základem je měřit 

Základem 
je měřit. 



Přímá návštěvnost 
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Návštěvnost z mailingu 

• Ideální pro komunikaci aktuální nabídky. 

• Retence zákazníků. 

• Seznamy adres na prodej. 

• Snadné rozesílání. 

• Vývoj a válka se spam filtry. 
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Neplacená návštěvnost z vyhledávačů 

• SEO je nikdy nekončící snaha ovlivnit výsledky 
vyhledávání ve svůj prospěch. 

• Umístit se na určité fráze výš, než konkurence. 

• Třeba i nástroj ORM (Online Relationship 
Management). 
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Placená návštěvnost z vyhledávačů 

• Snadná zaměnitelnost s neplacenými výsledky 
(dojem objektivního výsledku od 
vyhledávače). 

• Možnost okamžitých úprav. 

• Střídání a porovnání účinnosti více reklam 
najednou. 

• Celá řada malých i velkých možností nastavení.  
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Geolokační služby 

• Four Square 
pro geeky a lovce 
výhodných nabídek? 

• Layar 
na ulici, před výlohy i k 
časopisu? 

• Google Express 
poptávka i místo na 
reklamním trhu. 
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Je Vaše značka pro social 
media dost atraktivní?  



Social Media mají svá specifika 

• Facebook 

–Nástroj neplacené i placené reklamy. 

–Nehodí se na každého. 

–Pravidla? Support? Trochu divoký západ... 

• Google+ 

–Plno lidí zaregistruje, nepoužívá. 

–Google prosazuje propojení s inzerenty. 

– Zatím nepodporuje vlastní reklamy. 
www.youngheads.cz 
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Social Media mají svá specifika 

• Twitter 

–Oblíbený spíše mezi odbornou veřejností. 

–V zahraničí chodí tweety na mobil. 

• YouTube 

–Druhý nejpopulárnější vyhledávač světa. 

–Řada reklamních formátů. 

– Zdarma posílí brand, ne návštěvnost. 
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Ostatní (neméně důležité) kanály 

• Srovnávače 

• Inzertní servery 

• Slevové servery 

• Katalogy 

• Média 

• ...a jiné weby 
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V online jsou 
všechny nástroje 
moderní. 
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A/B testování stránek 

• Primárně usability nástroj. 

• Princip testování dvou a více verzí. 

• Střídavě se zobrazují různým uživatelům. 

• Cíle, měření a následná analýza vyhodnotí 
ideální verzi. 
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Reklama na internetu 
nejsou jen bannery. 



Nejčastější formáty online reklamy 

• Text 

– Search/display network 

• Display 

– Statické/animované/kombinované 

• Video 

– Preroll/overlay 

• Gadgets 

• Odkazy 
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Textová reklama 



Bannery • statické 

• dynamické 

• s videem spouštěným 
 kliknutím 
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Sponzorované video 



Sponzorované video 





In Stream / Preroll 



• reklama zobrazující se uvnitř videa 

– textová 

– statický banner 

– video 

In Video, video overlay 

39 



  

Branding kanálu 



 



MastHead / Autoplay 

 



Gadgets 

 



Formy platby za online reklamu 

• Cost-per-click 

• Cost-per-mile (thousand impressions) 

• Cost-per-action (acquisiton, conversion) 

• Cost-per-lead 

• Cost-per-call 

• Cost-per-view (video) 

• Atd. 
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Nevybírejte 
jen weby, ale 
i cílovou 
skupinu. 



Formy online cílení 

• Demografické (pohlaví, věk) 

• Geografické (lokalita, jazyk) 

• Vybrané weby 

• Vybraná síť 

• Retargeting 

• Zájmy 

• Kontext/témata 

• Vylučující cílení 
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S vývojem 
digitálních zařízení 
se mohou změnit i 
pravidla hry. 



Formáty se přizpůsobují zařízením 

• PC/desktopy 

• Notbooky/laptopy 

• Chytré mobilní telefony 

• Hloupé mobilní telefony 

• Tablety 
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Formáty se přizpůsobují 
zařízením 

• Rozlišení. 

• Podporované 
formáty. 

• Reklama i bez 
internetu. 

• Reklamy v mobilních 
aplikacích. 

Zařízení mění 
pravidla hry 

• QR kódy a spol. 

• Click-to-call. 

• NFC 

• media consumption 
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Kterým směrem 
se vydat? 



Nechte „digitální bubliny“  
pracovat pro Vás 

• Potřeby jsou individuální. 

• Mějte přehled o svém webu, plán a jasné 
priority. 

• Bubliny upozorní na nové trendy. 

• Vyzkoušejte ty, které odpovídají Vašim 
prioritám. 

• Zjistíte, jestli jsou jen bublinami, nebo 
skutečně užitečné. 
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Děkujeme za pozornost 
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Images used in this presentation 

by Joe Shlabotnik By cogdogblog by zzpza by chefranden 

by permanently 
scatterbrained 

by Fotos Gov/Ba 

by Shandi-lee 

by Tawheed Manzoor 

by Lomo-Cam by baaker2009 

by audi_insperation 
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