
Co nás zaujalo 
v roce 2015
„Narazil jsem na skvělou věc, vyzkoušejme to,” 
zní často u nás na poradě. V agentuře se zabýváme 
více než desítkou oblastí - od SEO, emailingu, PPC, 
contentu, PR až po inovace. Jezdíme po konferencích, 
čteme zahraniční weby a blogy a hledáme pro klienty 
nové a nové cesty. Každý z konzultantů pro vás 
vytipoval zajímavost z jeho oboru, která ho zaujala 
v roce 2015, a té dal palec nahoru.



Client partner
Semír Aldabagh

Je to kniha Web ostrý jako břitva. Autor knihy, Jan Řezáč, zde 
věnuje velkou pozornost každému detailu, a výsledek je skvělý! 
Úderný název je navíc vtipně provázaný s jeho jménem. Na knize 
mě zaujal její netradiční formát a především obsah, který ke 
sdělení myšlenky používá jen tolik slov, kolik je potřeba. Kniha je 
doplněna o názorné obrázky a nakonec i o autorovo doporučení. 
Ačkoliv je Web ostrý jako břitva velkým přínosem hlavně pro ty, 
kteří se zabývají webdesignem, užít si ji mohou i čtenáři, kteří 
milují knihy pro jedinečný zážitek z četby.

Jitka Gráfová
PR konzultantka

Palec nahoru dávám (a to nejen z pohledu PR) mobilní  appce 
Pomáhej pohybem, kterou má na svědomí Nadace ČEZ. Ať už 
s telefonem běháte, jezdíte na kole nebo jdete s dětmi na 
procházku, svou aktivitou a energií pokaždé generujete body. 
Pak si přímo v appce vyberete projekt, kterému chcete tyto body 
zaslat, a ten pak Skupina ČEZ prostřednictvím Nadace ČEZ 
finančně podpoří. Do projektu se zapojily nejen známé 
osobnosti, ale i samotné neziskové organizace, které appka 
zviditelňuje. Kromě online světa jsem pak na ni „fyzicky“ narazila 
na dvou odborných konferencích - PR v digitální éře a Mobile 
Marketing, kde byl představen celý zrod, průběh a výsledky. 
Skvělé propojení offline a online světa a multikanálovost - a tomu 
všemu dávám palec nahoru. PS. Když mám vstávat na ranní běh, 
vůbec se mi z vyhřáté postele nechce a nejraději bych zůstala 
pod peřinou až do devíti. Pak si ale uvědomím, že kromě sobě 
pomáhám i někomu, kdo by z té postele strašně vstát chtěl, 
ale nemůže.

Vojtěch Kadlec
Vedoucí integrovaných 

kampaní

V roce 2015 mě zaujalo spuštění programatického nákupu 
printové reklamy. Počin je to docela revoluční, a to i ve světovém 
měřítku. I když se zatím jedná spíše o experiment, rozhodně má 
potenciál zahýbat s printovou reklamou v Česku a umožnit 
inzerentům její výrazně efektivnější nákup.



Klára Kunová Boháčková
Digitální analytička

Také jste během roku 2015 přešli na Google Tag Manager v2 
a ztrácíte se v nastavování triggerů a tagů? Nebo nemáte čas 
prokousávat se dlouhosáhlou nápovědou? Mrkněte na 
videonávody Jak na GTM, určitě si vyberete.

Zuzana Maňáková
Projektová manažerka

Mě osobně zaujala v roce 2015 akce Marketing Festival, která se 
konala v listopadu v Brně. Byla to má první zkušenost a byla jsem 
ohromena velkým množstvím důležitých a praktických informací. 
Jednotlivé řečníky považuji za špičky ve svém oboru a byl pro mě 
zážitek od nich čerpat inspiraci a jejich zkušenosti.

Matej Leskovjanský
Project & Presale manager

Firmy majú zvyčajne schizofrénny prístup k zákazníkom - na 
jednej strane rozprávajú o tom, ako cesta k úspechu je pochopiť 
zákazníkov a naplniť ich potreby. V realite to však platí len na 
správanie zákazníka, ktoré maximalizuje marže - akonáhle sa 
chová čo i len trochu racionálne, tak firmy využijú každý trik, ako 
jeho správanie "usmerniť podľa svojich predstáv". Úplne opačne 
na to išiel jeden fashion predajca. V rozpore s tradičným 
uvažovaním v businesse, namiesto aby sa snažil všemožne 
zákazníkov odradiť od nakupovania na Amazone a "prinútil" ich 
ku konverzii na svojom e-shope, urobil presný opak. Uvedomujúc 
si, že zákazníci Amazonu dôverujú a chcú tam nakupovať, 
prerobil svoj web tak, aby vizuálne potlačil vlastnú konverznú 
cestu a zvýraznil možnosť nákupu na "tom zlom Amazone". 
Výsledok: celkový nárast tržieb v objeme 38 miliónov dolárov 
a zároveň vyšší konverzný pomer na vlastnom e-shope. Prečo? 
Pretože ľudia mali pocit, že toto je férový e-shop, ktorý sa im 
nesnaží predať drahý tovar a oni tak necítili potrebu porovnávať 
produkty s konkurenciou.



David Mareček
CRO/UX junior konzultant

Nejvíce mě v roce 2015 zaujalo, při analýze zahraniční 
konkurence našeho klienta, jak e-shop TonerPartner.de pracuje 
s množstevními slevami. Nejenže jsou slevy na patřičných 
místech náležitě popsány, ale i přímo v košíku je zvýrazněn prvek 
„Potenciál úspor", který zobrazuje kolik je možné ještě ušetřit 
díky množstevním slevám („Ušetřete 15 %! Přidejte ještě další 2 
kusy"). Ten se navíc neustále přepočítává, dokud je jakákoliv sleva 
možná. Když už není žádná sleva k dispozici, zobrazí podporující 
zprávu “Dobrá práce, již nelze více ušetřit”. Toto je velmi pěkný 
příklad toho, jak zvednout průměrnou hodnotu objednávek 
v oblastech, kterou jsou například tonery.

Alena Myšková
Konzultantka emailového

marketingu

V letošním roce mě zaujal nástroj OptinMonster, který umožňuje 
sbírat adresy na webu a posílat je do libovolné databáze. Jde o 
jednoduché řešení za pár korun ročně, které nabízí několik typů 
dynamických formulářů a zajímavé funkce jako například A/B či 
multivariantní testování, integraci s Google Analytics nebo 
propojení s mnoha nástroji pro emailový marketing. Můžete ho 
nasadit klidně přes Google Tag Manager, takže nebudete 
potřebovat programátora. Používáte-li na emailing Mailchimp 
nebo podobný zahraniční systém, celý proces sběru emailových 
adres včetně jejich přenosu do databáze a odeslání prvního 
emailu na nově získanou adresu zvládnete nastavit úplně sami 
raz dva. Nástroj najdete na adrese optinmonster.com.

Robert Němec
Ředitel

Zahraniční firmy investují ohromné sumy, aby své zákazníky 
naučily pracovat s vlastními mobilními aplikacemi. Jakmile se této 
dovednosti totiž zákazníci naučí, nemusí firmy již řešit PPC, SEO, 
display nebo dokonce ani Facebook. Zákazníci používají jenom 
jejich aplikaci. Například e-shop Net-a-porte to dotáhl dokonce 
tak daleko, že se mu podařilo své zákaznice naučit, aby netrávily 
čas na Facebooku, Instagramu či Pinterestu, ale v jejich vlastní 
mobilní síti.



Lukáš Pokorný 
Vedoucí PPC týmu

V oblasti PPC reklamy je nyní velký povyk díky custom audiences, 
které představil AdWords na podzim roku 2015. Renomovaný 
blog WordStream dokonce označil tuto novinku za nejúžasnější 
update v celé historii AdWords. O co jde: nyní můžete v AdWords 
cílit na emailové adresy zákazníků. Můžete to dělat ve 
vyhledávání Googlu, na YouTube nebo třeba v Gmailu. Otevírají 
se tím obrovské možnosti pro segmentaci například podle toho, 
zda jde o emaily nových zákazníků, pravidelných zákazníků, nebo 
lidí, kteří u vás ještě nenakoupili. Pro každý z těchto segmentů 
můžete vytvořit jiné reklamní sdělení, pracovat s odlišnou cenou 
za proklik nebo zobrazovat reklamy na různé produkty. V každém 
případě jde o věc, kterou byste měli vyzkoušet co nejdříve.

Tereza Prostřední
SEO a PPC junior

konzultantka

Ze světa online marketingu mě zaujala konference Marketing 
festival pořádaná v listopadu 2015 Jindrou Fáborským. Oproti 
roku 2013, kdy jsem byla na festivalu naposledy, se letošní ročník 
posunul o velký kus dopředu. Po třech dnech jsem odcházela 
s pocitem, kolik toho musím vyzkoušet a implementovat pro naše 
klienty. Nejvíce mě zaujaly custom audiences, díky kterým se 
otevírají široké možnosti cílení nebo nebo využití skriptů pro 
Adwords či Sklik.

Ludmila Navrátilová
SEO junior konzultantka

V roce 2015 probíhá unikátní akce pořádaná Jindřichem 
Fáborským - Digisemestr. Digisemestr, jak už název napovídá,
je projekt zaměřený na vzdělávání v oblasti digitálního 
marketingu. Skládá se z 13 celodenních sobotních přednášek, 
které jsou orientovány na rozličná témata digitálního marketingu: 
SEO, PPC, analytika, copywriting, brand, email marketing, apod. 
Přednášejícími jsou odborníci v dané oblasti. Aby člověk úspěšně 
dokončil kurz a získal certifikát, musí na konci semestru složit 
zkoušku. Podmínkou pro zařazení do Digisemestru byly status 
studenta a vstupní zkouška. O účast na kurzu byl velký zájem 
a vzhledem k omezené kapacitě se probojovali opravdu jen ti 
nejlepší. 



Pavel Šíma
Chief Business 

Development Officer

Kniha: Ask: The Counterintuitive Online Formula to Discover 
Exactly What Your Customers Want to Buy...Create a Mass of 
Raving Fans...and Take Any Business to the Next Level.   
                                                                                                                                                                                                                                                      
Každá agentura vám umí zrealizovat nějaký výzkum. Často 
pekelně drahý. Skoro žádná ale neumí udělat výzkum, který bude 
byznysově užitečný. Zcela mimo mainstreamové marketingové 
publikace přichází útlá knížka Ask, která přináší formuli na to, jak 
jednoduchým dotazníkem rozsegmentovat vaše zákazníky 
a následně z nich dostat mnohonásobně více objednávek než 
doposud. Reaktivujete spící zákazníky, nové oslovíte tou 
správnou message a všichni budou přesvědčeni o tom, že vaše 
služba nebo produkt je určena přesně pro ně. A rádi vám za to 
zaplatí. Vykašlete se na nemotorné drahé výzkumy trhu, se 
kterými si pak ve firmě nevíte co počít. Ask vás naučí dělat 
výzkumy, které povedou k reálným a pozitivním změnám ve 
vašem marketingu a pozitivním dopadům na vaši bottom line.

Martin Šimko
Vedoucí SEO týmu

V roce 2015 mě negativně a bohužel opakovaně zaujalo 
krátkozraké přemýšlení o SEO. Google začal více informovat 
o nových faktorech, které používá pro hodnocení stránek a tlačit 
je všude, kam se dá; v roce 2014 do HTTPs, v roce 2015 už i do 
použitelnosti na mobilech.                               

Majitelé webů pak často činí rozhodnutí, která je mohou v 
přirozených výsledcích vyhledávání poškodit. Změny by vždy 
měly být řízené a založené na datech, nikoliv na vůli vyhledávačů 
nebo pocitech. Nejednou jsem se setkal s tím, že si majitel webu 
přečetl článek vychvalující nějakou jednotlivost, a my museli 
posléze jeho vášně mírnit, aby nedošlo k poklesu návštěvnosti 
a následně i obratu.



Marie Štouračová
SEO junior konzultantka

21. dubna společnost Google vypustila nový algoritmus pro 
hodnocení mobilní použitelnosti webových stránek. Jedná se 
o první velký krok Googlu v oblasti mobilních výsledků 
vyhledávání. V souvislosti s touto událostí mě zaujal článek na 
blogu URL Profiler, který detailně rozebírá jednotlivé faktory 
mobilní použitelnosti z hlediska vyhledávače Google. Jedná se 
o studii na základě dat získaných z 25 000 webových stránek. 
Podle této studie Google nehodnotí faktory mobilní použitelnosti 
pouze na striktně oddělené úrovni "faktor splněn" a "faktor 
nesplněn", ale také podle skryté škály hodnocení. Jednotlivé 
faktory si dle studie nejsou rovny ani svojí důležitostí.

Monika Styxová
Copywriterka

Award za perfektní copy roku 2015 získaly stránky, které jsou 
ve výstavbě. Proč? Zamyslete se nad tím, jaký princip využívají 
a proč jste doscrollovali až na konec. Očekávali jste něco víc? 
Jasně. A s tím můžete pracovat. Každý návštěvník webu něco 
očekává. Stačí jenom chytře rozmístit drobečky a dovedete 
návštěvníky až do košíku.

Ta Thuy Dung
Stážistka

Na českých školách je online marketing stále velkou neznámou, a 
studenti jsou tedy často odkázáni na samobádání. Mnohé firmy 
tak začínají budovat kvalitní stážové programy, kterými k sobě 
nové talenty nejen přilákají, ale rovnou si je i "vycvičí". V zahraničí 
tomu není jinak. V USA v roce 2014 polovina firem přijala stážisty 
i z řad středoškoláků a firmy jako Facebook, LinkedIn nebo 
Microsoft ročně investují tisíce dolarů do stážových programů. 
Po šlépějích korporátních obrů ale kráčejí i malé firmy, které si 
začínají uvědomovat výhody nabírání stážistů. Nabízením 
kvalitních stážových programů firmy nejen soutěží o top talenty, 
ale také snižují přijímací náklady, zvýšují produktivitu 
a napomáhají svému brandbuildingu. 
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