
Trendy v online 
marketingu 
pro rok 2016
Svět a online marketing se mění raketovou 
rychlostí. Co funguje dnes, zítra už nemusí. Přesto 
si spousta lidí, kteří za námi přicházejí pro pomoc, 
tyto rychlé změny neuvědomuje. Připravili jsme pro 
vás přehled toho, na co byste neměli rozhodně 
zapomenout v roce 2016. Něco z toho již možná 
děláte, něco ne, a tak je konkurence o krok před 
vámi. Tak nezaspěte!



Client partner
Semír Aldabagh

Mobilní zařízení budou nadále vytlačovat staré formy. Rodí se 
generace zákazníků, které notebook nikdy nepotřebovali. 
E-commerce se zcela přizpůsobí stále intuitivnějšímu nakupování 
přes sociální sítě a k budování značky nebudou již stačit skvělé 
produkty, ale také jedinečná identifikace kupujícího s tím, co 
vyjadřují.

Jitka Gráfová
PR konzultantka

1. Ještě ve vaší firmě nemáte nastaveny postupy jak reagovat na 
negativní zmínky na sociálních sítích? Je nejvyšší čas. Pryč jsou 
doby, kdy vám krizovou komunikaci spustil článek v médiích. 
Dnes vám nepěknou lavinu může rozjet i pár negativních 
komentářů na vašem firemním facebookovém profilu. 

2. Nepodceňujte blogery a youtubery a začněte využívat jejich 
komunitu pro váš business. 

3. Začněte ve firmě propagovat moderní pojetí PR – pochopil váš 
pijárista, že SEO není špatně vyslovené moře a že ho může z 
pohledu témat inspirovat i úspěšnost vašich PPC kampaní?

Vojtěch Kadlec
Vedoucí integrovaných 

kampaní

Nakupujete programaticky reklamní prostor (bannery), ale zatím 
nevyužíváte cílení na publika poskytovaná třetími stranami? Víte, 
že můžete reklamu velmi snadno zacílit kupříkladu na ty, kteří si 
nedávno srovnávali nabídku hypoték různých bank nebo si v 
posledních dnech na Heurece vyhledávali mobilní telefony?

V roce 2016 se bude nabídka takovýchto dat dále výrazně 
rozšiřovat. Rozhodně nezůstávejte stát stranou a minimálně si 
ověřte, zda jsou dostupná nějaká zajímavá data speciálně pro váš 
business. Pokud ano, neváhejte je otestovat pro akvizici nových 
zákazníků.



Klára Kunová Boháčková
Digitální analytička

Omnichannel už není jen trendy pojem, ale pro většinu 
marketérů realita a nutnost. Zaměřte se na na chování zákazníka 
napříč různými kanály a zařízeními a snažte se pochopit jeho 
chování jako celek.

Zuzana Maňáková
Projektová manažerka

Marketing je obor, kde se vše rychle mění a vyvíjí se. Dotýká se to 
každého z nás a né každý tyto změny rád přijímá. Za sebe tedy 
doporučuji se zaměřit na krizový management a management 
změn, který vás může na tyto situace připravit.

Jestli se tedy necítíte v této oblasti dostatečně silní, navrhuji 
navštívit nějaký kurz, přečíst knihu, věnovanou této tématice 
nebo si alespoň vyhledat relevantní informace o tom, jak by se 
např. mělo komunikovat v krizových situacích, jak motivovat 
zaměstnance pro změnu nebo jak sledovat efektivitu na 
krizových projektech.

Matej Leskovjanský
Project & Presale manager

Posledné roky v businesse dozrievalo uvedomenie si, že udalosti 
posledných 20 rokov sú viac psychologickou ako technologickou 
revolúciou. Technológie výrazne znížily informačné bariéry v 
obchodovaní a stredobodom záujmu sa stál proces evaluácie a 
rozhodovania u zákazníka. V dnešnej dobe tak viac ako 
kedykoľvek v histórii, sa kľúč k finančnému úspechu firiem skrýva 
v evolučnej biológii a psychológii ľudského rozhodovacieho 
procesu. Dlhodobým problémom však bolo, že finančný riaditelia 
nehovoria tým istým jazykom ako dizajnéri a pri slove 
psychológia si predstavia pochybného šamana.

Aj preto si myslím, že slovom roka 2016 bude "insight" - čo nie je 
nič iné, ako poznatok evolučnej biológie a ľudskej psychológie 
použitý na generovanie profitu v businessovom kontexte. A firmy, 
ktoré ako prvé presvedčia svojich obchodných manažérov o tom, 
že otázka "Ako uľahčím zákazníkom prekonať psychologickú 
bariéru výčitiek pri kúpe premium produktu" je rovnocenná s 
poučkami klasickej ekonómie o lineárnosti vzťahu medzi 
dopytom a cenou, budú tie, ktoré zažijú úspešný rok.



David Mareček
CRO/UX junior konzultant

V oblasti optimalizace konverzního poměru a UX bude nejen v 
roce 2016, ale i v letech následujících pokračovat trend 
personalizace, tedy cesty jak zákazníkům co nejvíce usnadňovat 
život. V e-shopech se bude stále častěji nacházet obsah přímo 
pro vás. Pánové budou mít u obchodů s módou předfiltrované 
pouze pánské zboží, v košíku bude již na základě geolokace 
předvyplněna pobočka nejbližšího odběrného místa, v 
kontaktech nenajdete vaši pobočku až na x-tém místě, ale hned 
nahoře a tak dále. Personalizace má velký potenciál a možností 
jejího využití je nepočítatelně.

Někteří již s tím pomalu začali, ale na zbytek se stále čeká, tak 
neváhejte a buďte mezi průkopníky :)

Alena Myšková
Konzultantka emailového

marketingu

Dělejte emailové kampaně chytře - rozdělte je na akviziční a 
retenční. Akviziční mají za úkol proměnit návštěvníky v nové 
zákazníky, retenční pak pomáhají zákazníky udržet a podpořit 
jejich opakované nákupy. Zákazník má v různých fázích svého 
životního cyklu různé potřeby a preference. Buďte před ním o 
krok napřed, dávkujte mu vhodný obsah v tom pravém okamžiku 
a získejte si jeho loajalitu. Email je na to ideální prostředek.

Robert Němec
Ředitel

Nepočítejte konverze za jednotlivé kanály. A už vůbec je 
nepočítejte za PPC. Vždyť nejdříve jste museli zákazníkovi 
vnuknout myšlenku, aby dotyčnou věc hledal. Když už dorazí na 
web, tak jej zachytíte do emailingu. Pak jej zpracováváte přes 
retargeting a obsah na vašem webu, případně přes Facebook. 
Takže na zákazníka působí pět až osm věcí. Proč tedy konverzi 
připisujete pouze jednomu kanálu, a ne všem?



Lukáš Pokorný 
Vedoucí PPC týmu

Počet přístupů na web z mobilů a tabletů po několik posledních 
let rapidně roste. Množství lidí vybavených smartphony se 
skokově zvyšuje po každých Vánocích, a vy byste na to měli být 
připraveni. Pokud není váš web uzpůsobený pro mobily, je třeba 
to udělat. I v roce 2015 bylo pozdě! Pokud má mobilní návštěvník 
pocit, že se mu na vašem webu nesurfuje stejně dobře, jako 
kdyby byl na desktopu, odejde pryč. Pryč znamená ke 
konkurenci. Web přizpůsobený pro mobily bude v roce 2016 
nutnost, nikoli volba, nad kterou se teprve přemýšlí.

Tereza Prostřední
SEO a PPC junior

konzultantka

Kromě optimalizace pro mobilní telefony a cílení pomocí custom 
audiences, které již zmiňují mí kolegové, bych v příští roce 
přemýšlela o tom, zda a jak zapojit video reklamu. Výzkumy 
uvádí, že např. na Facebooku můžete díky videu docílit 
mnohonásobně vyššího dosahu než např. u klasických příspěvků 
nebo fotografií. Google dokonce experimentuje se zařazením 
videa do placených výsledků ve vyhledávání. Buďte tedy o krok 
napřed před vaší konkurencí.

Ludmila Navrátilová
SEO junior konzultantka

Nepoužíváte responzivní design webových stránek? Responzivní 
design znamená uzpůsobení webových stránek jednomu účelu: 
aby se obsah snadno a správně zobrazoval jak na klasických 
monitorech, tak na tabletech a chytrých telefonech. Počet lidí 
používajících chytrý telefon nebo tablety se rapidně zvyšuje, 
protože se cena těchto technologií stává dostupnou téměř pro 
všechny. Není v této oblasti vaše konkurence před vámi?



Pavel Šíma
Chief Business 

Development Officer

Digitální agentury přebírají lead. Ať už kvůli tomu, že mohou 
nejsnadněji prokázat svůj přínos ke zvýšení prodejů nebo proto, 
že jsou díky své digitální NDA nejprogresivnější ze všech, stávají 
se digitální agentury u mnohých klientů hlavním agenturou, který 
koordinuje všechny ostatní. Mediálky, PR agentury a klasické 
reklamky mezitím sbírají síly a budují svá digitální oddělení. 
Kdybych si měl vsadit, kdo tento boj vyhraje, rozhodoval bych se 
mezi digitálkami a mediálkami. Digitálky proto, že by měly 
pobídky neustále inovovat a rychle absorbovat nové věci. Zbraní 
mediálek je zase prst na toku peněz, který jim poskytuje prostor 
investovat do nových lidí a oblastí. Bude to napínavé.

Kateřina Růžičková, 
Terezie Zvolánková

Provozní a finanční ředitelka, 
Operations Executive

Vztahy jsou nedílnou součástí našeho života, ne-li tou 
nejdůležitější. Kvalitu vztahů řídí především kvalita komunikace. 
Firma by měla dbát nejen na kvalitní vztah s klientem, protože 
pak dokáže pochopit klientovy potřeby a reagovat na ně, ale také 
také pečovat o vztahy interní mezi zaměstnanci (případně 
zaměstnanci a vedením). V naší firmě si velmi vážíme 
nadstandardních mezilidských vztahů - výrazně totiž přispívají k 
pohodové atmosféře, obzvláště v tak hektickém odvětví, jakým je 
digitální marketing. Snažíme si stále si připomínat, že pro 
pohodovou atmosféru je nejdůležitější otevřená komunikace. A k 
té patří i naslouchání. Poslouchej a řešení se Ti velmi často 
nabídne samo. Poslouchej a dozvíš se, jestli priority firmy 
korespondují s prioritami zaměstnanců. Ne vždy je můžeš sladit, 
ale aspoň už víš, kde je potřeba druhým více naslouchat a více s 
nimi komunikovat.  

Martin Šimko
Vedoucí SEO týmu

V SEO se začnou kromě vyhledávání na Googlu a Seznamu více 
řešit jiná zařízení a technologie, které lidé používají k vyhledávaní. 
Například USA v roce 2015 mobilní vyhledávání překonalo 
vyhledávání na stolních počítačích. Tento trend poukazuje na 
změnu v uživatelském chování a způsobech, jakými lidé používají 
jiná zařízení a technologie.  S tímto vývojem se pak otevírají další 
možnosti SEO - od vyhledávání na mapách po obchody s 
mobilními aplikacemi všech platforem až po optimalizaci na 
sociálních sítích.



Marie Štouračová
SEO junior konzultantka

Kvůli neustále zvyšujícímu se počtu uživatelů mobilního internetu 
ve smartphonech bude Google dále zdokonalovat algoritmus pro 
hodnocení webových stránek v mobilních výsledcích vyhledávání. 
Stejně tak bude zdokonalovat a rozšiřovat indexace aplikací, díky 
kterému se obsah z mobilní aplikace bude objevovat přímo v 
mobilních výsledcích vyhledávání Googlu. V roce 2016 tedy 
doporučuji, abyste se zaměřili na mobilní verzi vašich webových 
stránek. Jestliže spravujete mobilní aplikaci, doporučuji aplikovat 
hloubkovou indexaci (Deep Linking).

Monika Styxová
Copywriterka

Neplaťte tisíce za specialisty zbytečně. Jsou případy, kdy se 
divoké investice do agenturních řešení jednoduše nevyplácí. 
Jste-li malý business, sáhněte po univerzálovi. Člověk, který ví od 
všeho trochu a má vášeň, může být lepší než časem prověřený 
specialista. Absolventů, kteří hledají projekty, kde se můžou 
rozvíjet, jsou mraky. A programů, které vás coby poskytovatele 
stáže podpoří, jakbysmet. Stačí se jen rozhlédnout a vybrat si, 
komu dáte šanci posunout vaše podnikání výš.

Ta Thuy Dung
Stážistka

Každá firma chce k sobě přitáhnout top talenty, které si 
vyšperkuje a udrží. Proč tedy mladé talenty nenajít a vycvičit 
skrze kvalitní stážové programy? Skrze stáže může firma zvýšit 
nejen svoji pracovní sílu, ale také příliv dobrých nápadů za velmi 
nízké náklady a bez potřeby dlouhodobého závazku. Ovšem k 
oboustranně prospěšnému vztahu je potřeba, aby váš stážista 
dělal více, než jen vařil kafe. Stážový program by měl být dobře 
strukturovaný a založený na efektivních komunikačních kanálech. 
Ke stážistovi přidělte průvodce, který na něho nejen dohlédne, 
ale také zasvětí do firemní kultury a jejich pravidel. Při přidělování 
úkolů pak nezapomínejte na dvě věci: 1) Stáž by měla být 
prospěšná i pro stážistu - každý stážista se chce především 
naučit vašim dovednostem, nepřidělujte mu tedy jen primitivní 
úkoly a administrativu 2) V talentovaném stážistovi můžete najít 
svého budoucího zaměstnance - v tom případě se pak bude 
stážista rozhodovat podle toho, jestli pro něj byla stáž prospěšná 
a jak jste se k němu během ní chovali. 


