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I. 

 

ANALÝZY  

 
 

 

 

 

 



  

ANALÝZA PŘED TVORBOU NEBO REDESIGNEM WEBU 

Analýza klíčových slov 

Pokud chcete, aby Vám webové stránky vydělávaly, potřebujete na ně přivádět relevantní návštěvníky. 

Najdeme Vám slova / fráze, která lidé na internetu opravdu hledají a přitom korespondují se záměrem 

Vašeho projektu. Díky této analýze zjistíme, na co bychom se měli při tvorbě webu (a propagaci) zaměřit. 

Analýza klíčových slov je nezbytná k tomu, abychom Váš web tvořili na základě dat a nestavěli ho 

pouze na domněnkách. Opomenutí této analýzy se Vám může do budoucna nepěkně prodražit.   

Při tvorbě analýzy se opíráme o data, která poskytuje Seznam.cz a Google.cz. Výstupem analýzy je 

přehledně zpracovaný seznam slov/frází souvisejících s  předmětem Vašeho podnikání, které uživatelé 

nejčastěji hledají. Ke slovům jsou doplněny informace o četnosti hledání, o jejich konkurenčnosti a také 

návrh, která slova/fráze na Vašich stránkách (a ne jen na nich) používat a jak.  

Analýzu budeme používat při návrhu Vašeho webu, při jeho tvorbě, při případném vytváření textů pro Váš 

web, částečně pak při tvorbě PPC reklam a celkově při jakékoli online marketingové aktivitě.   

 

Návrh marketingových aktivit po dokončení webu 

Sestavíme Vám návrh online marketingové propagace pro Váš web. Vybereme vhodné kanály pro reklamu 

a doporučíme vám, jak tuto reklamu realizovat. Dozvíte se kde, proč a jak nejlépe investovat do online 

reklamy. Stanovíme priority pro online marketing.  

Dostanete od nás konkrétní doporučení co a kde inzerovat a propagovat (podpora SEO, PPC kampaně, 

FB stránky a reklamy, firmy.cz, srovnavače zboží atd.).  

 

Možnost navíc: analýza konkurence 

Podíváme se, jak je na tom Vaše konkurence. Na jaká klíčová slova / fráze je dohledatelná, kam cílí svoje 

reklamy, kde všude se snaží v on-linu získávat nové zákazníky a jak. Porovnáme konkurencí a Vámi nabízené 

produkty / služby – a zhodnotíme, proč by měl zákazník nakoupit u Vás, případně u nich. Co konkurence 

dělá pro budování povědomí o značce. V případě eshopu zhodnotíme i působení na zbožových 

vyhledávačích Heureka.cz a Zboží.cz. 



  

Díky analýze konkurence máte přehled o tom, kde všude Vám mohou utíkat obchodní příležitosti, v čem je 

dobré se zlepšit a v čem se naopak můžete pochválit. Nenechte konkurenci v online světě vyhrát, jen 

kvůli nedostatku informací.  

 

AUDIT STÁVAJÍCÍHO WEBU A MARKETINGU 

Analýza klíčových slov 

Pokud chcete, aby Vám webové stránky vydělávaly, potřebujete na ně přivádět relevantní návštěvníky. 

Najdeme Vám slova / fráze, která lidé na internetu opravdu hledají a přitom korespondují se záměrem 

Vašeho projektu. Díky této analýze zjistíte, na jaká slova by měl být Váš web optimalizovaný/vyhledatelný. 

Analýza klíčových slov je nezbytná k tomu, abyste vaši marketingovou strategii nestavěli pouze na 

domněnkách a neinvestovali špatným směrem. Opomenutí této analýzy se Vám může do budoucna 

nepěkně prodražit.   

Při tvorbě analýzy se opíráme o data, která poskytuje Seznam.cz a Google.cz. Výstupem analýzy je 

přehledně zpracovaný seznam slov/frází souvisejících s  předmětem Vašeho podnikání, které uživatelé 

nejčastěji hledají. Ke slovům jsou doplněny informace o četnosti hledání, o jejich konkurenčnosti a také 

návrh, která slova/fráze na Vašich stránkách (a ne jen na nich) používat a jak.  

Z analýzy budou vycházet návrhy na úpravu vašich stránek, návrhy na tvorbu nových textů pro Váš web, 

částečně pak tvorba PPC reklam a další marketingové aktivity.   

Použitelnost stávajícího webu  

Při hodnocení stávajících stránek projdeme Váš web, navrhneme využití vhodných klíčových slov  

na stránkách, které již máte, a zároveň vytvoření nových stránek případně článků. Také se podíváme  

na použitelnost stránek z pohledu uživatelů. 

Analýza před tvorbou webu nebo redesignem 

 Analýza KW 

 Návrh marketingových aktivit po dokončení web 

od 2 990 Kč 

volitelně analýza konkurence + 1 990 Kč 



  

Je pro návštěvníka Váš web přehledný, dokáže najít to, co hledá a očekává? Dostane veškeré potřebné 

informace k nákupu/poptání služby, musí složitě procházet webem atd. Na tyto otázky Vám odpoví 

zhodnocení webu nezávislým odborníkem.  

Navrhneme Vám vhodné úpravy Vašich stránek a textů na nich s cílem podpořit prodej produktů/služeb  

a podpořit stránky ve vyhledavačích. Upozorníme na případné chyby a problémy, které by mohly 

návštěvníky odradit.  

Pokud budete mít zájem, navržené úpravy si můžete nechat realizovat našimi odborníky. 

Zhodnocení marketingové strategie  

Zhodnotíme vaše současné marketingové aktivity – kde a jak jste/nejste na internetu vidět. Jsou Vámi 

zvolené reklamní kanály pro Váš business optimální? Využíváte je na maximum? Neutrácíte zbytečně moc 

za internetovou reklamu nebo naopak nejsou Vaše investice příliš nízké a tím neefektivní? Které další online 

kanály byste mohli využívat, jak a proč?  

Na tyto otázky Vám v rámci zhodnocení odpovíme a také navrhneme optimální marketingovou strategii 

Vám na míru. Pomůžeme Vám investovat do on-linu efektivně.  

Možnost navíc: analýza konkurence 

Podíváme se, jak je na tom Vaše konkurence. Na jaká klíčová slova/fráze je dohledatelná, na jaká cílí 

svoje reklamy, kde všude se snaží získávat nové zákazníky a jak. Porovnáme konkurencí a Vámi nabízené 

produkty / služby – proč by měl zákazník nakoupit u Vás případně u nich. Co konkurence dělá pro budování 

povědomí o značce. V případě eshopu zhodnotíme i působení na porovnavačích Heureka.cz a Zboží.cz. 

Díky analýze konkurence máte přehled o tom, kde všude Vám mohou utíkat obchodní příležitosti, v čem je 

dobré se zlepšit a v čem se naopak můžete pochválit. Nenechte konkurenci v online světě vyhrát, jen 

kvůli nedostatku informací.   

Audit webu Audit marketingu 

 Analýza KW 

 Zhodnocení stávajícího webu 

 Návrh úprav obsahu webu 

 

 Zhodnocení stávajících marketingových aktivit 

 Návrh nových reklamních kanálů a jejich využití 

od 3 990 Kč od 3 990 Kč 

volitelně analýza konkurence + 1 990 Kč 



  

 

 

 

 

 

II. 

 

SEO - OPTIMALIZACE  

PRO VYHLEDÁVAČE 
  



  

SEO - A LIDÉ VÁS NAJDOU 

Mít stránky krásně graficky zpracované, responsivní, plné funkcí usnadňující uživatelům ovládání webu  

je velmi důležité, pokud ovšem stránkám chybí návštěvnost, můžou všechny tyto vlastnosti přijít vniveč, 

proto je velmi důležitá správná SEO optimalizace, tedy úpravy webu vzhledem ke klíčovým slovům  

a techniky prováděné mimo něj za účelem růstu návštěvnosti z neplaceného vyhledávání na Google, 

Seznam.cz. 

PROČ SEO OD NÁS  

Osobní přístup Analýza nadevše Stovky realizací Výběr provedení 

SEO se až na velice 

jednoduché weby nedá řešit 

na dálku, vždy preferujeme 

osobní schůzky, kde detailně 

provedeme a vysvětlíme 

zvolenou strategii. 

Na seznam.cz  

i google.com je možné zjistit 

hledanost klíčových slov – 

analýzu vhodných klíčových 

slov provádíme  

u každého projektu. 

Nejsme zelenáči. Úspěšně 

optimalizujeme stovky webů 

našich klientů a to i na velice 

konkurenční výrazy typu „krby“,  

„koberce“  

či „solární kolektory“. 

Na Vás je, zda zvolíte garanci 

pozice požadovaného slova  

či spolupráci formou 

postupné realizace s cílem co 

nejvyšších pozic ve 

vyhledávání. 

SEO OPTIMALIZACE – ČÁST „NA WEBU“ 

Zahrnuje opravu Vašich stávajících webových stránek vzhledem k dosažení lepšího umístění ve 

vyhledavačích a hodnocení v seo-servisu nad 95 % kvality programátorského kódu (texty, nadpisy, kód). 

Bez této části není možné pokračovat k bodu optimalizace mimo web, jednoduše nejdříve je potřeba mít 

kvalitní motor  (v našem případě web).  

1) Stanovíme cíle 3) Upravíme web 

Projednáme s Vámi potřeby Vaší firmy, představy  

o výskytu ve vyhledávačích a finanční možnosti. 

Na základě této osobní konzultace společně stanovíme cíle, 

kterých chceme optimalizací dosáhnout. 

Upravíme Váš web a to formou správného vsazení klíčových slov 

do webu na důležitá místa ovlivňující umístění ve vyhledávačích 

(adresace, nadpisy, titulky, texty, obrázky). 

2) Analyzujeme, plánujeme 4) Kontrolujeme výsledek 

Provedeme SEO analýzu, v níž vybereme, klíčová slova, vystihující 

Vaše produkty a služby, na které chceme optimalizaci cílit. Umíme 

cílit i na jednotlivá města, je tedy možnost využít výraz např. 

„kamenictví Pardubice“. 

Změny ve fulltextovém vyhledávání se objevují po reindexaci ze 

strany vyhledávačů po cca 14 – 30 dnech, kdy kontrolujeme 

dosažené pozice, případně navrhujeme další postup. 

Individuální cenová kalkulace dle složitosti projektu. 

http://www.azcomputers.cz/optimalizace-internetovych-stranek.php#seo
http://www.azcomputers.cz/optimalizace-internetovych-stranek.php#seo
http://www.azcomputers.cz/optimalizace-internetovych-stranek.php#seo


  

 

SEO OPTIMALIZACE – ČÁST „MIMO WEB

Po opravě Vašeho webu (nebo konstatování, že je v pořádku) přichází druhá a neméně důležitá fáze 

optimalizace a to práce mimo web – zde si můžete vybrat z dvou různých možností spolupráce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garance výskytu na úvodní 

straně seznam či google 

Údržba optimalizace                                                          

webu pomocí linkbuildingu 

Chcete mít jistotu? Zvolte garanci klíčových slov  

na úvodní straně našich největších vyhledávačů! Provedeme 

analýzu hledanosti klíčových slov, která odpovídají Vašim 

zájmům, vybereme ta nejhledanější a stanovíme částku  

za každé klíčové slovo. Vy poté platíte zpětně pouze v případě 

úspěšného výskytu daného slova na úvodní straně hledání na 

seznam.cz či google.cz.  Platíte pouze za výkon! 

Klientům, kteří nechtějí využít formu garance, nabízíme možnost tvorby 

zpětných odkazů, PR článků a ostatních optimalizačních praktik dle 

zvoleného měsíčního rozpočtu. Pokud chcete investovat do Vašeho 

webu 490Kč měsíčně, připravíme Vám plán na tento rozpočet. Pokud 

chcete investovat 4900 Kč, také. Vysoká variabilita a dobré výsledky  

na seznam.cz a google.com. Kampaň je přizpůsobena pro Váš obor. 

od 190 Kč / klíčové slovo / měsíc od 390 Kč / měsíc 



  

 
 

 

 
 



  

 

 

 

 

III. 

 

SPRÁVA PPC 

 

SEZNAM SKLIK, 

GOOGLE ADWORDS 
 



  

PPC reklama na seznam.cz a google.cz je jednou z nejefektivnějších forem reklamy vůbec. Samotný název 

Pay per Click napovídá, jak reklama vlastně funguje – platíte pouze za proklik na Vaše stránky, platíte  

za výkon. Mezi hlavní výhody využívání této reklamy patří velmi přesné cílení na potencionální zákazníky, 

rychlé nasazení, okamžité a výborně měřitelné výsledky. A to vše za předem stanovené náklady. Reklamy 

jsou vhodné pro zvýšení návštěvnosti vašich stránek, rozšíření povědomí o Vaší firmě, k růstu objemu 

prodejů i poptávek. Navíc přesně sledujete návratnost Vašich investic. 

 

PROČ SE S PPC OBRÁTIT NA NÁS? 

Osobní přístup Řešení pro každého Moderní metody Data jsou vaše 

Nechceme po Vás nic 

vyplňovat, osobně se s Vámi 

setká náš specialista, který 

vyzjistí Vaše potřeby a následně 

navrhne ppc kampaně Vám na 

míru. 

Ať je Váš rozpočet jakýkoli, my 

Vás dokážeme zviditelnit, aneb 

žádné peníze nejsou malé. 

Navrhneme Vám nejefektivnější 

řešení pro svěřený rozpočet. 

Držíme krok s googlem i 

seznamem, zaručíme cílení 

podle nejmodernějších trendů- 

remarketing, retargeting, 

dynamický retargeting, 

produktové inzeráty apod. 

Co si zaplatíte je Vaše a to není 

vždy samozřejmé. Reklamní 

účty jsou vždy ve Vašem 

vlastnictví. Máte k nim plný 

přístup a veškerá data Vám 

zůstanou napořád. 

 

 

 

Vaši důvěru si zasloužíme! I pro rok 2017 jsme platným Google 

Partnerem, absolvovali jsme certifikační testy služby Google AdWords  

a disponujeme aktuálními znalostmi. Zvolte prověřenou kvalitu!  

 

VYMYSLÍME, ZALOŽÍME, SPRAVUJEME 

Díky nám budete mít svoje PPC pod kontrolou, vždy v pořádku a efektivně nastavené a přitom  

se nemusíte o nic starat. Navíc Vám zajistíme 1 000 Kč k Vašemu kreditu jako bonus (platí pro nově 

založené účty). Máte již nějaké PPC kampaně? Pak i ty můžete převést pod naši správu a využít tak naše 

zkušenosti. 

 

 



  

 

1) Stanovíme cíle 4) Spravujeme 

Projednáme s Vámi potřeby Vaší firmy, představy  

o propagaci a finanční možnosti. Na základě této osobní 

konzultace společně stanovíme cíle, kterých chceme PPC reklamou 

dosáhnout. 

Pravidelně spravujeme Vaši kampaň, kontrolujeme rozpočet, 

zbývající výši kreditu, provádíme optimalizaci vkládaných 

prostředků do jednotlivých reklamních sestav a klíčových slov  

s maximální orientací na plnění Vašich cílů, nasloucháme Vašim 

potřebám. 

2) Analyzujeme, plánujeme 5) Reportujeme 

Vybereme klíčová slova, vystihující Vaše produkty  

a služby, na které chceme reklamu cílit. Stanovíme weby vhodné 

pro přímý výskyt Vaší PPC reklamy  

a cílovou skupinu, kterou plánujeme oslovit. Vyhledávací síť, 

obsahová síť, remarketing nebo přímá podpora produktů  

z eshopu? Vše je možné. 

Ať už je cílem Vašich kampaní nejlepší poměr mezi vloženými 

prostředky a získanými objednávkami, podpora prodeje firmy  

či rozšíření znalosti Vaší značky, pravidelně od nás dostáváte 

podrobný report o výsledcích Vaší kampaně. 

3) Realizujeme 6) Rozvíjíme 

Navrženou PPC strategii uvedeme do praxe. Kampaň rozdělíme do 

potřebných reklamních sestav, přičemž klademe důraz na vysoké 

členění a přesnost cílení reklamy. Vytvoříme pro Vás všechny 

vhodné formáty reklam - textové reklamy, bannery, videa  

či produktové inzeráty. 

Do kampaní přidáváme nové technologie vznikající v PPC 

systémech v průběhu naší správy.  

V pravidelných intervalech necháváme Vaše reklamy kontrolovat 

leaderem týmu, aby nedocházelo ke „slepotě“ optimalizátora. 

6 x PROČ PPC KAMPANĚ 

 PPC ve vyhledávání i v obsahu lze přesně 

cílit na slova či publikum, které Vás zajímá. 

Dáváte lidem to, co chtějí. 

 V PPC můžete ovlivnit svoji pozici. O pozici 

většinou nerozhoduje pouze cena, ale 

především kvalita. 

 Kampaně je možné velmi rychle spustit ale 

také vypnout. Okamžitě zvýšíte návštěvnost 

webu. 

 Finanční flexibilita – pro PPC reklamu není 

žádná částka příliš malá, sami určujete výši 

rozpočtu na reklamy. 

 Měřitelné výsledky kampaní - PPC reklama 

umožňuje přesně spočítat návratnost 

investic, víte, kdy se Vám vyplácí. 

 Zaplatíte pouze za zákazníky, kteří skutečně 

přišli na Vaše stránky.  



  

Vytvoření a správa PPC kampaní v jednom inzertním systému pro weby 

Balíček Mini web Normal web TOP web VIP web 

Počet reklamních témat 1 2 3 4-5 

Vyhledavací síť Ano ano ano ano 

Obsahová síť ano* ano* ano* ano* 

Remarketing ano* ano* ano* ano* 

Inzeráty Dva v každé sestavě 

při spuštění 

Dva v každé sestavě při 

spuštění 

Dva v každé sestavě 

při spuštění 

Dva v každé sestavě při 

spuštění 

Cena založení / jednorázově 2 990 Kč 3 990 Kč 4 990 Kč 6 990 Kč 

Správa standard (1x měsíc) 490 Kč 690 Kč 890 Kč 1 290 Kč 

Správa optimal (1x 14 dní) 690 Kč 890 Kč 1 190 Kč 1 490 Kč 

Správa internziv (1x týdně) 990 Kč 1 190 Kč 1 390 Kč 1 690 Kč 

* pokud umožňuje rozpočet klienta 

 

Vytvoření a správa PPC kampaní v 

jednom inzertním systému pro e-shop 

Balíček Normaleshop TOP eshop 

Počet reklamních témat do 10 nad 10 

Vyhledavací síť ano ano 

Obsahová síť ano* ano* 

Remarketing ano* ano* 

Dynamický remarketing ano* ano* 

Google nákupy ano* ano* 

Sklik produktové ano* ano* 

Inzeráty Dva v každé 

sestavě při 

spuštění 

Dva v každé 

sestavě při 

spuštění 

Cena založení 3 990 Kč 5 990 Kč 

Správa standard (1x měsíc) 1 290 Kč 1 890 Kč 

Správa optimal (1x 14 dní) 1 990 Kč 2 690 Kč 

Správa internziv (1x týdně) 2 990 Kč 3 990 Kč 

* pokud umožňuje rozpočet klienta 

 

Tvorba grafických bannerů* 

 

Základní SADA Rozšířená SADA 

300*250 px 468*60 px 

970*310 px 336*280 px 

160*600 px 250*250 px 

300*600 px 600*190 px 

728*90 px 468*282 px 

300*300 px 250*50 px 

930*180 px 320*50 px 

480*300 px 970*210 px 

320*100 px  

  

3.390 Kč bez DPH 2990 Kč bez DPH 

* tvorba grafických bannerů není podmínkou inzerce 



  

 

 
 

 

 

IV. 

 

SPRÁVA ZÁPISŮ  

V POROVNAVAČÍCH ZBOŽÍ 
 

 



  

Zboží.cz, Heuréka.cz a Google nákupy byly v minulosti vnímány jako servery pro porovnání cen zboží, 

dnes již to jsou spíše online nákupní galerie, na kterých se vyskytují uživatelé, kteří jsou rozhodnuti provést 

konverzi - nakoupit.  Pokud jste majitel eshopu, zbožáky budou dost pravděpodobně Váš nejsilnější 

prodejní kanál a to i přes to, že nebudete mít vždy nejlevnější ceny. A toto je nejdůležitější argument, 

ověřený praxí -  z dat desítek klientů, kterým spravujeme placené on-line kampaně jasně vyplývá nejlepší 

poměr vložených vs. získaných prostředků z reklamy právě pro zbožové vyhledávače. 

 

PROČ SE SE SPRÁVOU ZBOŽÁKŮ OBRÁTIT NA NÁS?  

Osobní přístup Řešení pro každého Různé metody Zkušenosti 

Nechceme po Vás nic 

vyplňovat, osobně se s Vámi 

setká náš specialista, který 

vyzjistí Vaše potřeby  

a následně navrhne strategii 

na zbožových vyhledavačích 

Vám na míru. 

Ať je Váš rozpočet jakýkoli, my Vás 

dokážeme zviditelnit, aneb žádné 

peníze nejsou malé. Navrhneme Vám 

nejefektivnější řešení pro svěřený 

rozpočet. 

Chcete pouze hlídat nastavení, 

ekonomicky biddovat 

na cenové rozsahy či kompletní 

správu a bidding přímo  

na jednotlivé zboží? Máme řešení pro 

každého. 

 

Zbožové vyhledavače 

řeší specializovaný 

optimalizátor  

se zkušenostmi z desítek 

kampaní, který je pro 

vás zárukou nejlepšího 

nastavení.  

 

VYTVOŘÍME, OPTIMALIZUJEME, SPRAVUJEME 

Nabízíme založení a profesionální správu Vašich kampaní ve zbožových vyhledávačích – od auditu  

či vytvoření feedu, zvolení strategie, přes prvotní nastavení až po cílenou, kontinuální správu na základě 

vytyčeného cíle a situace na trhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.johnyhozapisky.cz/tag/zbozaky/


  

1) Stanovíme cíle 4) Spravujeme 

Projednáme s Vámi potřeby Vaší firmy, představy o propagaci  

a finanční možnosti. Na základě této osobní konzultace společně 

stanovíme cíle, kterých chceme přítomností na zbožových 

vyhledávačích dosáhnout. 

Pravidelně spravujeme Vaše kampaně, kontrolujeme rozpočet, 

zbývající výši kreditu, dbáme na to, aby prostředky, které vkládáte  

do propagace, byly využity co nejefektivněji. Kontrolujeme  

a korigujeme Vaše pozice vůči konkurenci a to vždy v souladu  

s vytyčenými cíli a při dodržení rozpočtu. 

2) Analyzujeme, plánujeme 5) Reportujeme 

Vybereme, které zbožové vyhledávače použijeme (heuréka, zboží, 

google nákupy), zkontrolujeme kvalitu Vaši XML feedů (datových 

souborů, které jsou používány pro komunikaci mezi e-shopem  

a srovnávačem) a naplánujeme jednotlivé kampaně. 

Pravidelně od nás dostáváte podrobný report o výsledcích Vaší 

kampaně. Jelikož reklama na zbožových vyhledávačích je učebnicovou 

ukázkou výkonnostní kampaně, zaměřujeme se vždy na PNO – podíl 

mezi vloženými prostředky do reklamy a sumou získaných objednávek. 

3) Realizujeme 6) Rozvíjíme 

Pokud je potřeba opravíme nebo navrhneme opravu xmlfeedů, 

založíme nebo přebereme Vaše účty u zbožových vyhledávačů, 

provedeme veškerá nastavení v těchto účtech, následně uvedeme do 

praxe navrženou strategii propagace.  

Do kampaní přidáváme nové technologie vznikající, v průběhu naší 

správy, pokud jsou v souladu s Vašimi cíli a rozpočtem. V pravidelných 

intervalech necháváme Vaše reklamy kontrolovat leaderem týmu, aby 

nedocházelo ke „slepotě“ optimalizátora. 

 

Správa 

zbožových 

vyhledavačů 

Basic do 500 

položek v 

eshopu 

Basic nad 

500 položek 

v eshopu 

Normal do 

500 položek 

v eshopu 

Normal nad 

500 položek v 

eshopu 

Top (ruční 

bidding 100 

položek) 

Top (ruční 

bidding 200 

položek) 

 

Hlídání 

základních prvků, 

kreditu 

Hlídání 

základních 

prvků, kreditu 

Aktivní bidding 

na kategorie či 

cenové rozsahy 

Aktivní bidding na 

kategorie či cenové 

rozsahy 

Aktivní bidding 

na kategorie a 

produkty 

Aktivní bidding na 

kategorie a 

produkty 

1x měsíčně 290 Kč 290 Kč 590 Kč 690 Kč 1 490 Kč 2 990 Kč 

1x za14 dní - - 890 Kč 990 Kč 2 290 Kč 4 490 Kč 

1x za 7 dní - - 1 290 Kč 1 390 Kč 2 990 Kč 5 990 Kč 

       

Analýza XML feedu 1 ks 990 Kč 

Založení a nastavení účtu 1x služba 1 990 Kč 

Propojení s e-shopem 1x služba 1 990 Kč 

 

U služby zboží.cz Vám za příplatek nabízíme také službu ručního párování zboží do produktových skupin 

přímo nástrojem od společnosti seznam.cz v ceně 190 Kč / měsíc.  



  

 

 

 

 

 

V. 

 

SPRÁVA 

FACEBOOKU 
 



  

Víte, že nejoblíbenější sociální síť Facebook má v Česku 4,6 milionu uživatelů - tedy téměř polovina české 

populace? Komunikujme a dělejme on-line marketing na místě, kde jsou vaši zákazníci. Využijme Facebook 

ve Váš prospěch! Ze všeho, co lidé na FB napíší, nasdílí či liknou, jsou sestaveny jejich zájmy a zvyklosti, 

jednoduše pak zobrazíme reklamu pouze Vaší cílové skupině. 

REKLAMA NA FACEBOOKU 

Máte již nějaké Facebookové kampaně? Pak i ty můžete převést pod naši správu a využít tak naše 

zkušenosti. 

1) Stanovíme cíle 4)Spravujeme 

Projednáme s Vámi potřeby Vaší firmy, představy o propagaci  

na FB a finanční možnosti. Na základě této osobní konzultace 

společně stanovíme cíle, kterých chceme reklamou dosáhnout. 

Pravidelně spravujeme Vaši kampaň, kontrolujeme rozpočet, 

provádíme optimalizaci vkládaných prostředků do jednotlivých 

reklamních sad s maximální orientací na plnění Vašich cílů, 

nasloucháme Vašim potřebám. 

2) Analyzujeme, plánujeme 5) Reportujeme 

Vybereme výrobky, služby či značku, které chcete propagovat,  

a definujeme cílové skupiny uživatelů, kterým chceme reklamu 

zobrazovat. Vybereme nejoptimálnější cílové stránky Vašeho webu 

pro jednotlivé reklamní sady kampaně. 

Ať už je cílem Vašich kampaní nejlepší poměr mezi vloženými 

prostředky a získanými objednávkami, podpora prodeje firmy  

či rozšíření znalosti Vaší značky, pravidelně od nás dostáváte 

podrobný report o výsledcích Vaší kampaně. 

 

3) Realizujeme 6) Rozvíjíme 

Vytvoříme Vám profesionální sadu reklamních bannerů, které 

následně budeme zobrazovat publiku dle plánu. Zobrazení je 

formou výpisu banneru uprostřed běžných zpráv uživatele (na tzv. 

zdi) a toto reklamní sdělení je téměř k nerozeznání od běžného 

nekomerčního obsahu. 

Do kampaní přidáváme nové technologie vznikající na Facebooku  

v průběhu naší správy. V pravidelných intervalech necháváme Vaše 

reklamy kontrolovat leaderem týmu, aby nedocházelo ke „slepotě“ 

optimalizátora. 

 

Vedlejší efekt této reklamy na Facebooku může být takový, že se návštěvník Facebooku stane i fanouškem 

vaší stránky a vy jej budete moci oslovovat Vašimi příspěvky.… 

 

 



  

Cena reklamy na Facebooku 

Balíček Mini  Normal TOP VIP 

Počet reklamních témat 1 2 3 4-5 

Remarketing ano* ano* ano* ano* 

Bannery Dva ke každému tématu Dva ke každému tématu Dva ke každému tématu Dva ke každému tématu 

Cena bannerů / jednorázově 690 Kč 1 490 Kč 2 290 Kč 3 490 Kč 

Cena založení / jednorázově 1 990 Kč 2 990 Kč 3 990 Kč 4 990 Kč 

Správa standard (1x měsíc) 390 Kč 590 KČ 790 Kč 990 Kč 

Správa optimal (1x 14 dní) 590 Kč 890 Kč 1190 Kč 1 490 Kč 

Správa internziv (1x týdně) 890 Kč 1 190 Kč 1 590 Kč 1 990 Kč 

* pokud umožňuje rozpočet klienta 

Založení FB stránky VKLÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA FACEBOOK 

Nechte si od nás založit stránku na Facebooku - vytvoříme pro 

Vás plně profesionální vizitku Vaší společnosti. Založení / 

přebrání firemní stránky na Facebooku zahrnuje tyto aktivity: 

Společně si stanovíme cíle, kterých chcete díky Facebookové stránce dosáhnout a my vám 

navrhneme cesty, kterými se k těm cílům dostanete. Konkrétně zahrnuje správa stránky na 

Facebooku všechny tyto aktivity: 

 vytvoření či přebrání stránky 

 doplnění kontaktních údajů, informací o vaší 

společnosti 

 profesionální cover i profilové fotky od našeho 

grafika 

 přiřazení unikátní URL 

www.facebook.com/NazevVasiSpolecnosti 

 vložení požadovaných prvotních příspěvků, 

fotografií, videí, alb 

 předání plných přístupů k Facebookové stránce 

zákazníkovi 

 vytvoření strategie příspěvků 

 komunikace a zjištování aktuálních témat 

 psaní příspěvků zkušeným copywriterem 

 vkládání příspěvků na FB 

 možnost propagace příspěvků mezi cílovou skupinou 

 

Měsíční poplatek při frekvenci příspěvku 1x/měsíc 290 Kč 

Měsíční poplatek při frekvenci příspěvku 2x/měsíc 590 Kč 

Měsíční poplatek při frekvenci příspěvku 4x/měsíc 890 Kč 

Měsíční poplatek při frekvenci příspěvku 8x/měsíc 1 590 Kč 

1990 Kč Propagace příspěvku rozpočet individuální (5-25%) provize 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. 
 

FIRMY.CZ 
 

 

 

 

 

 



  

FIREMNÍ ZÁPIS NA SEZNAM.CZ – FIRMY.CZ 

Papírové adresáře firem už dnes nikdo nepoužívá, to internetový katalog firem na seznam.cz se těší stále 

většímu zájmu. Proto byste i Vy měli mít svůj firemní zápis na Firmy.cz. Na stanovená klíčová slova se 

zobrazí popis Vaší činnosti, fotografie sídla i produktů, otevírací doba, telefonní číslo i web a mail Vaší firmy. 

Obrovskou výhodou je průpis Vašeho firemního zápisu i do fulltextového (základního) vyhledávání na 

seznam.cz a na úvodní stranu seznam.cz.  Dalším plusem je zobrazení v mapách a navigacích. 

PROČ SE S FIREMNÍMI ZÁPISY OBRÁTIT NA NÁS? 

Osobní přístup 
Držíme výhodné 

pozice i rozpočet 
Nejmodernější metody Vaše data 

Nic nevyplňujete! Náš 

specialista se s Vámi osobně 

setká a na základě informací od 

Vás připraví (zoptimalizuje) Váš 

firemní zápis. 

Po celou dobu údržby vašeho 

zápisu ctíme Váš maximální 

rozpočet a plníme stanovené 

cíle. Vždy volíme optimální 

rozložení Vašeho budgetu mezi 

kategorie. 

Máme přehled o novinkách. 

Zařídíme zobrazení Vašeho 

firemního zápisu i na úvodní 

straně Seznamu i propis do 

fulltextového vyhledávání. 

Co si zaplatíte je Vaše a to není 

vždy samozřejmé. Firemní 

zápisy jsou ve Vašem vlastnictví 

a zůstanou Vám i po 

případném ukončení 

spolupráce. 

 

VYTVOŘÍME, OPTIMALIZUJEME, SPRAVUJEME  

1) Stanovíme cíle 4)Spravujeme 

Projednáme s Vámi potřeby Vaší firmy, představy o propagaci  

a finanční možnosti. Na základě této osobní konzultace společně 

stanovíme cíle, kterých chceme firemním zápisem dosáhnout. 

Pravidelně spravujeme Vaši kampaň, kontrolujeme rozpočet, 

zbývající výši kreditu, dbáme na to, aby prostředky, které vkládáte 

do aukčního systému firmy.cz, byly využity co nejefektivněji. 

Kontrolujeme a korigujeme Vaše pozice vůči konkurenci a to vždy 

 v souladu s vytyčenými cíli a při dodržení rozpočtu. 

2) Analyzujeme, plánujeme 5) Reportujeme 

Vybereme, kategorie a klíčová slova, vystihující Vaše produkty 

 a služby, na které chceme firemní zápis cílit. Samozřejmostí je 

možnost krajského (či okresního) zacílení jakož i možnost 

propagace pro celou ČR. 

Ať už je cíl Vašich kampaní jakýkoli, pravidelně od nás dostáváte 

podrobný report o výsledcích Vaší kampaně. 



  

 

 

Na Googlu zajistíme založení nebo optimalizaci zápisu Google Moje firma. Tento zápis se pro Vás stane 

reprezentativní vizitkou a zdrojem rychlých a relevantních informací pro Vaše potenciální zákazníky.  

6 X PROČ MÍT FIREMNÍ LOKÁLNÍ ZÁPIS  

 Ve vyhledávání se zobrazíte vícekrát, kromě 

standardních výsledků se zobrazíte i v části pro 

lokální firmy.  

 Cílíte na nové dotazy, díky přiřazení kategorií se 

můžete zobrazit na výrazy, na které se váš web 

nezobrazoval.  

 Zákazníci mohou k vašemu zápisu přidat své 

reference, čímž mimo jiné zlepšíte své pozice ve 

vyhledávání.  

 Lokální zápis na Googlu můžete také napojit  

na AdWords kampaň jako tzv. rozšíření  

o lokalitu. Zvýšíte tím proklikovost vašich inzerátů. 

 Získáte atraktivnější zobrazení ve vyhledávání při 

hledání vaší značky. 

 Budete vidět v mapách a navigacích.   

 

Založení / oprava a správa zápisu na Firmy.cz 

 

 Basic Normal Pobočky Pobočky + Pobočky ++ 

Počet poboček 1 1 2-3 4-5 6+ 

Kategorie 1 placená neomezené neomezené neomezené neomezené 

Založení / oprava 990 Kč 990 Kč  1490 Kč 1690 Kč 1990 Kč 

Cena správy 290 Kč / měs 390 Kč / měs 490 Kč /měs 690 Kč /měs 990 Kč /měs 

 

3) Realizujeme 6) Rozvíjíme 

Pokud je potřeba opravíme data ve Vašich firemních zápisech 

(data o firmě, telefony, maily, otevírací doby, fotografie atd.) 

Následně uvedeme do praxe navrženou strategii propagace. 

Dbáme na rozdělení Vašich rozpočtů mezi pobočky, jejichž výkon 

se poté na firmy.cz sčítá. Tam kde to je vhodné vytvoříme virtuální 

pobočky. 

Do kampaní přidáváme nové technologie vznikající v aukčním 

systému firmy.cz, v průběhu naší správy, pokud jsou v souladu 

s Vašimi cíli a rozpočtem. V pravidelných intervalech necháváme 

Vaše reklamy kontrolovat leaderem týmu, aby nedocházelo ke 

„slepotě“ optimalizátora. 



  

KDE VŠUDE MŮŽE BÝT ZOBRAZEN VÁŠ FIREMNÍ PROFIL? 

 

 

 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

VII. 

 

DALŠÍ MARKETINGOVÉ  

SLUŽBY 



  

 

 

Doplňkové a jednorázové služby  

Programátorské práce PHP, MySQL, HTML 490 Kč/hod 

Grafické práce (loga, bannery) 390 Kč/hod 

Správa webu (plnění e-shopu atp.) 390 Kč/hod 

Konfigurace serverů, reinstalace SW pro PC 390 Kč/hod 

Ostatní práce 390 Kč/hod 

 

 

Veškeré ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH. 

COPYWRITING - PSANÍ TEXTŮ 
AKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ 

PŘÍLEŽITOSTÍ 
EMAIL MARKETING 

Obsah je král. Kvalitní texty jsou velice 

důležitým nástrojem v celé online 

komunikaci. Ať už se jedná o texty pro 

web, eshop, příspěvky na FB, nebo text 

do PPC reklam, je důležité mluvit 

jazykem cílové skupiny - využijte služeb 

našeho profesionálního copywritera! 

Vyhledáme pro Vás Vaše potenciální 

zákazníky! Nadefinujte, komu chcete prodávat 

(místně, oborově, dle počtu zaměstnanců, 

obratu firmy, …) a my Vám vytvoříme  

a předáme ucelený přehled dat aktuálních 

firem, které jsou aktivní a vyhovují Vaší cílové 

skupině. 

Nevíte, jak prodat pomocí e-mailu? E-mailing patří 

mezi nejefektivnější nástroje online marketingu. 

Připravit e-mail, který příjemce otevře, klikne  

a navštíví váš web je složitý proces. Pomůžeme 

Vám s kompletním zpracováním až po odeslání 

reportu s vyhodnocením. 

Cenová kalkulace individuálně dle 

rozsahu 

Cenová kalkulace individuálně dle 

rozsahu 

Cenová kalkulace individuálně dle 

rozsahu 


