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Na internet s rozmyslem
digitální technologie a efektivní cílení na zákazníka
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Adexpres

Představení

Certifikace

25 v Performance 
oddělení 80+ v Adexpresu 200+ v Dentsu 

Aegis Network
Tým

Co děláme My se ptáme PROČ, naši klienti se nás ptají JAK. Netvoříme jen kampaně, 
snažíme se byznys klientů pochopit, stát se jejich partnery a posunout ho dál.

(založeno 2009)



Naše reference

Představení



fiktivní hotel Pohoda
majitel pan Koukal

Představení



Co dokáže online 
reklama



Kolik lidí je na internetu

Co dokáže online reklama

10 537 818
Celková populace ČR

zdroj populace ČR: ČSÚ, 09-2013 (http://goo.gl/OunL0u)
zdroj internetové populace: NetMonitor, 06-2016 (https://goo.gl/vrrtpc)

7 003 456
Online populace ČR66%*

zdroj internetové populace: NetMonitor, 02-2017 (https://goo.gl/z7N2p2)
zdroj populace ČR: ČSÚ, 09-2013 (http://goo.gl/OunL0u)*podle Google dokonce 81%

https://goo.gl/z7N2p2
http://goo.gl/OunL0u


Internet už není jen o počítačích...

Co dokáže online reklama



...vlastně je čím dál míň o počítačích

Co dokáže online reklama



Jak se připravuje offline kampaň

Co dokáže online reklama



Jak se dá připravit online kampaň

Co dokáže online reklama

programatická 
agentura



Jak si připravit online 
strategii



Porozumějte chování svých zákazníků

Jak si připravit online strategii

www.consumerbarometer.com

http://www.consumerbarometer.com
http://www.consumerbarometer.com


Jak zákazníci vybírají hotel?

Jak si připravit online strategii

“Většina (44 %) zákazníků 
hotel vybrala na základě 
vlastního průzkumu.”

“30 % zákazníků hotel zvolilo 
na základě předchozí 
zkušenosti”



Dlouhé cesty zákazníků

Jak si připravit online strategii



Na co ani nejlépe měřitelná reklama nestačí

Jak si připravit online strategii



Jak dlouho se zákazníci hotelů rozhodují?

Jak si připravit online strategii

“Nejvíce zákazníků (31 %) 
začalo s průzkumem týdny 
před nákupem.”

“26 % zákazníků 
prozkoumávalo nabídky 
měsíce před nákupem.” 



See-Think-Do-Care (STDC)

Jak si připravit online strategii

SEE

THINK

DO

CARE EXPERIENCE

SEE
Nejširší relevantní 
publikum (zatím bez 
obchodního záměru)

THINK
Lidé, kteří přemýšlí o 
nákupu (s malým 
obchodním záměrem)

DO Lidé, kteří jsou právě 
připraveni nakoupit

CARE Lidé, kteří nakoupili 
opakovaně



SEE

THINK

DO

CARE EXPERIENCE

Příklad See-Think-Do-Care

Jak si připravit online strategii

Otec rodiny (žena a 
10leté dítě)

V práci si plánuje čerpání 
dovolené v čase prázdnin a 
zvažuje dovolenou v Česku

Má jasně stanovený 
termín dovolené a hledá 

ubytování s možností 
výletu na zámek 

Hluboká

Ubytoval se u nás a za 
rok bude dovolenou 

plánovat zas



Zdroje návštěvnosti webu (to není strategie)

Jak si připravit online strategii



Jak hledat 
(a nechat se najít) 

zákazníky



Co si o vás Google myslí?

Jak hledat (a nechat se najít) zákazníky

www.google.com/
ads/preferences

http://www.google.com/ads/preferences
http://www.google.com/ads/preferences
http://www.google.com/ads/preferences
http://www.google.com/ads/preferences


Možnosti cílení reklamy (v Adwords)

Jak hledat (a nechat se najít) zákazníky

Témata

UmístěníDemografické

Jazykové

Geografické

Zařízení Zájmy

Čas

Retargeting

Klíčová slova

Homepage YT

Automatické



Jaká byla motivace zákazníků hotelů?

Jak hledat (a nechat se najít) zákazníky

“Nejvíce zákazníků (62 %) 
plánovalo dovolenou.”

“35 % ubytování v hotelu 
kupovalo pro sebe, 20 % pro 
někoho jiného.”



Pomozte zákazníkům vás lépe najít

Jak hledat (a nechat se najít) zákazníky



Nebojte se hledat za hranicemi

Jak hledat (a nechat se najít) zákazníky

http://translate.google.com/globalmarketfinder

http://translate.google.com/globalmarketfinder
http://translate.google.com/globalmarketfinder


Inovace vás posunou dál (Hilton US)

Jak hledat (a nechat se najít) zákazníky

Myšlenka: 
Pomoci cestujícím uvízlým na letišti kvůli 
zrušení letu

Řešení:
Vyvinutí vlastní technologie (protože žádná 
taková neexistovala) v pobodě Google 
AdWords skriptu, který kampaně řídil na 
základě letových dat.
V případě nadprůměrného rušení letů se 
zvýšila nabídka v aukci a reklamy pro uživatele 
v blízkosti letiště říkaly “Hilton poblíž 
Cicagského letiště” a “rezervujte dnes”.

Výsledky (nárůst rezervací):

+500% ve Philadelphii
+220% ve Wash. D.C.
+100% v Charlotte
+88% v New York City



SEE

THINK

DO

CARE EXPERIENCE

Příklad cílení v See-Think-Do-Care

Jak hledat (a nechat se najít) zákazníky

Uživatelé ve věku 35+, 
rodiče, žijící mimo Jižní 

Čechy

Návštěvníci webů s tipy na 
výlety a dovolenou, 

inspiraci vyhledávající 
uživatelé

Uživatelé hledající hotel 
k rezervaci, 

remarketingem 
návštěvníci mého webu

Remarketingem a 
Customer Match vybraní 

zákazníci



Co ukazovat a říkat



Základní rozdělení formátů reklamy

Co ukazovat a říkat

Existuje řada kombinací a variant formátů



Katalogy (firmy.cz)

Co ukazovat a říkat



Reklama ve vyhledávání

Co ukazovat a říkat



Testovat se vyplatí

Co ukazovat a říkat

Banner A
Kontrolní skupina

Banner B
Experimentální skupina

CTR +163 %

CR +211 %



Dynamické reklamy (Hilton Hong Kong)

Co ukazovat a říkat

Cena médií klesla o 20 %, obrat stoupl o 53 %



Videoreklama (TrueView In-stream)

Co ukazovat a říkat

http://www.youtube.com/watch?v=PA_An6LcWtc


Na délce nezáleží, na vzhledu ano

Co ukazovat a říkat

Zdroj: vlastní výzkum



Video nemusí být drahé

Co ukazovat a říkat

Zdroj: www.chalupa-sumava.czZdroj: https://www.youtube.com/watch?v=gcz5EbiWLlc

Marriot hotel Chalupa Šumava

http://www.chalupa-sumava.cz
https://www.youtube.com/watch?v=gcz5EbiWLlc


A co fenomén YouTuberů?

Co ukazovat a říkat

Zdroj: http://www.mediar.cz/utubering-a-majales-uvitaly-pres-36-000-lidi/



SEE

THINK

DO

CARE EXPERIENCE

Příklad kreativy v See-Think-Do-Care

Co ukazovat a říkat

Video, nebo banner, 
které upoutají pozornost 

a lidé si je budou 
pamatovat

Bannery, nebo textová 
reklama které přesvědčí 

například o kvalitě servisu a 
čistotě hotelu

Dynamický banner, 
nebo textová reklama, 
která vyzve k rezervaciE-mail, nebo bannery, 

které motivují k 
opětovné rezervaci



Kolik a jak zaplatit



PPC změnilo pravidla hry

Kolik a jak zaplatit

“You guys are fucking 

with the magic!”
Mel Karmazin,

CEO Viacom



Modely platby a na co se hodí

Kolik a jak zaplatit

CPC

CPM (CPT)

CPA

CPV

(Cost-per-click) Když chcete uživatele někam přivést/poslat 
a platit jen za to.

(Cost-per-mille) Když máte dobře zvolené publikum a 
chcete se mu hlavně ukázat.

(Cost-per-acquisition) Když vám jde o konverze a věříte 
systému, který za vás bude investovat.

(Cost-per-view) Když používáte Trueview videoformáty

20-500 Kč

20-200 Kč

? Kč

0,5-2 Kč



Příklad rozdělení investic podle STDC

Kolik a jak zaplatit



SEE

THINK

DO

CARE EXPERIENCE

Příklad druhů nabídek v See-Think-Do-Care

Kolik a jak zaplatit

CPM, CPV CPC

CPA
CPA



Jak změřit jestli to 
funguje



Jak dosáhnete nejlepších výsledků

Jak změřit jestli to funguje



Webová analytika vs analytika reklamy

Jak změřit jestli to funguje

Webová analytika Analytika reklamy

Jak se návštěvníci 
chovají na mém webu Jak cílová skupina reaguje na mou reklamu



Proč každý vidí něco trochu jiného

Jak změřit jestli to funguje



Jak si vedla vaše videoreklama?

Jak změřit jestli to funguje

Muži ve 
věku 18-24 
se zájmem 
o bytový 
design KONTROLNÍ SKUPINA

EXPONOVANÁ SKUPINA Reklama

Dotazník



Jak změřit jestli to funguje

nárůst ad recall

97%

Mondelēz zvýšil výkon kampaně Trident 
Unlimited s využitím poznatků z Brand Lift 
výzkumů

Source: Mondelēz International Improves Campaign Effectiveness, October 2014. 

- Pro start vytvořeny dvě verze 
reklamy Trident Unlimited

- Brand Lift rychle ukázal, že jedna 
verze má podstatně vyšší míru ad 
recall

- Rozpočet alokován na verzi, která 
doručovala  vyšší míru ad recall

nárůst brand awareness

36%

https://www.thinkwithgoogle.com/case-studies/mondelez-boosts-brand-awareness-of-belvita-and-trident.html


SEE

THINK

DO

CARE EXPERIENCE

Příklad KPIs v See-Think-Do-Care

Jak změřit jestli to funguje

Cena za oslovení, 
Ad Recall

Míra prokliku, cena 
za proklik

Cena za konverzi, 
konverzní poměrNávratnost 

investic



Ondřej Sláma
Performance Director

ondrej.slama@adexpres.com
+420 603 176 598

Adexpres.com, s.r.o.
Na Hřebenech 8, Praha 4, 140 00

www.adexpres.com


