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Zrychlený růst 2020

E-commerce rostla +/- o 20 %

Zdroj: Česká ecommerce.cz, prosinec 2020

 APEK

https://www.ceska-ecommerce.cz/
https://www.apek.cz/clanky/v-roce-2020-dosahly-prodeje-zbozi-na-internetu-196


Zrychlený růst 2020



Změny vlivem covidu

Zdroj: APEK, 4.1.2021

 

https://www.apek.cz/clanky/koronavirus-a-nakupy-on-line-51-cechu-nakoupilo


Změny díky 
covidu

Zdroj: APEK, 4.1.2021

 

https://www.apek.cz/clanky/koronavirus-a-nakupy-on-line-51-cechu-nakoupilo


Zdroj: Mediaguru, OMG research

Dopady 
na chování 
a nákupní 
zvyklosti

https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/12/vyzkum-cesi-vlivem-pandemie-stale-vice-nakupuji-online/


Změny chování online



Long 
and Short



Long 
and Short



Brand 
building?



Sběr 
relevantních 
dat 
pro strategii



Větší důraz 
na data

● Zákaznická analytika

● BI

● Ekonometrické vyhodnocování 

aktivit



Brand share 
of search



2020: Turbulentní rok 
v médiích

Zdroj: Nielsen Admosphere, SPIR

 

Meziroční změna investic do 

reklamního prostoru leden–září 

(2020 vs. 2019)

 



Co lze 
očekávat pro 
letošní rok

Výhled na celosvětové 
investice do do reklamního 
prostoru 

 

Zdroj: MarketingCharts.com, WARC

 



Co sledují 
vaši zákazníci

Zdroj: Median a adMeter

Průměrný denní čas strávený 
s jednotlivými media typy

 



Tradiční 
media pro 
digital first

● generování online aktivity 
● posilování brand awareness
● budování důvěry 

 

Zdroj: Nielsen Admosphere



Analytika
Lukáš Vožda



Google analytics 4



Zákaznická 
analytika

Opakované nákupy

„Vynaložené náklady na nového zákazníka jsou vždy vyšší než 

na udržení stávajícího zákazníka“

Více o opakovaných nákupech: https://proficio.cz/zakaznicka-analyza

https://proficio.cz/zakaznicka-analyza


RFM, segmentace, 
kohorty...

Možnosti zákaznických dat jsou neomezené, ale 

to už víte :)

Základní otázky:

● Jaké je procento opakovaných nákupů?

● Roste poměr opakovaných nákupů v 

čase?

● Přibývají nám i noví zákazníci?

● Máme podle toho smysluplně vyhrazený 

● rozpočet na akvizici a retenci?



Vyhodnocování leadů
Dokážete s jistotou říct, které reklamy/klíčová slova přivedly klienty, 

kteří vám následně vydělají peníze?

Poznámka: číselné hodnoty jsou pouze ilustrační



Sledujte konkurenci

Možností je několik:

• Auction Insights pro sledování 
konkurence v inzerci vyhledávače

• Návrhář klíčových slov / Google trends 
pro odhad podílu na trhu

• Heureka pro sledování vývoje pozitivních 
a negativních hodnocení v čase

• Weby konkurentů pro cenovou a 
skladovou optimalizaci např. pomocí Apify

Více o auction insights: 
https://proficio.cz/auction-insights-sledovani-konkurence-pomoci-stati
stik-aukci

https://proficio.cz/auction-insights-sledovani-konkurence-pomoci-statistik-aukci
https://proficio.cz/auction-insights-sledovani-konkurence-pomoci-statistik-aukci


Pro plánování cílů na příští rok používáme predikce časových řad. Poslouží jako dobrý podklad pro plánování 

strategie, rozpočtů nebo zdrojů na následující období. Prediktivní modely berou v úvahu trendovou, cyklickou 

a sezónní složku a dokáží predikovat se slušnou přesností. Dají se aktualizovat v průběhu roku a sledovat, jak se 

přibližujete splnění nastavených cílů.

Predikce a ekonometrie

Článek o predikcích proficio.cz/predikujte-budoucnost-casovych-rad

https://proficio.cz/predikujte-budoucnost-casovych-rad


Business 
Intelligence Řízení firmy a kampaní na základě tvrdých dat 

nikoliv podle Google Analytics a excelových 

tabulek.

Transakční ekonomika podniku – vypočítáme 

čistou marži vygenerovanou z každé objednávky 

a prodaného produktu. Započteme:

● storna, 

● reklamace, 

● náklady na logistiku a sklad,

● náklady na inzerci... 

Více k BI: https://proficio.cz/power-bi-vyuzijte-data-abyste-ziskali-vic

https://proficio.cz/power-bi-vyuzijte-data-abyste-ziskali-vic


Datové zdroje

● Účetní systém

● Databáze e-shopu/webové 

aplikace

● Excelové soubory s cenníky 

a sazbami

● Inzertní systémy 



Manažerský (top level) pohled



Tržbové a nákladové položky na produkt



Můžete 
zjistit...

● Které produkty vám opravdu vydělávají a které prodáváte 

se ztrátou.

● Zda vaše marketingová kampaň nepálí spoustu peněz za 

sortiment, který vám prodělává nebo ho třeba už téměř 

máte vyprodán.

● Kolik vás stojí logistika?

● Dalo by se pokračovat...

Win pro obě strany:

● Marketingové oddělení získá data pro lepší správu a 

optimalizaci kampaní.

● Management firmy získá data jako podklad pro lepší 

přehled a řízení firmy.



Analytika a BI 
shrnutí

● Využijte potenciál zákaznických dat, které 

leží ve vašich databázích.

● Používejte predikce jako podklad pro 

strategické plánování vyhodnocování v 

průběhu roku.

● Vyhodnocujte, které zdroje návštěv vám 

přivádí kvalitní leady (B2B).

● Sledujte vývoj konkurence.

● Nedělejte z Google Analytics BI nástroj, 

klíčová rozhodnutí stavte na tvrdých 

datech.

● Zjistěte, které produkty a objednávky jsou 

pro vás ziskové a které prodáváte se 

ztrátou.



Export do zahraničí
Adam Funiok



Vykročte 
s námi 
i za hranice



Data o trhu

Objem 
vyhledávání +

CPC +
Trendy 

vyhledávání +
Konkurence +
Specifika trhu

Předvýběr země

10–15 zemí
+

1–2 zemí, které 
znáte

Statistická data

HDP v paritě kupní 
síly na obyvatele

Vlastní průzkum



Německo – Market Finder



Německo – Market Explorer



Google Export 
Event

● Rozhodovací proces

● Výzkum jednotlivých zemí

● Vyhodnocení a doporučení



Rozvoj automatického biddingu



Affiliate jako 
prostředek 
k novým 
zákazníkům 
a jistým 
konverzím

Partnerství s VivNetworks a rozvoj klientů 

1. Zapojení Pneuboss.cz se skvělými výsledky

2. Správa Teahouse Transport, Fann, Sportobchod 

napříč Evropou

3. Výhoda CPA a přesně daných podmínek

4. Možnost pomoci všem klientům - od 

nejmenších až po obrovské



Představení 
programu



UX trendy
Ondřej Janus



Nejdřív 
základy, 

potom 
trendy.



Rychlost načítání 
webu

• Roste počet přístupů z mobilu.

• Zvyšuje se tlak na rychlost načítání.

• Může být signál pro vyhledávače. 



Větší důraz na design 
systémy a style guide

• Lepší konzistence 

• Zjednodušený proces návrhu webů

• Levnější a rychlejší vývoj 



API-first

Jaké jsou výhody?

• Integrace 

• Oddělený vývoj

• Stabilita

• Cloud služby

Těšíme se

• Shoptet Premium 



Příklad API 
first e-shopu



Příklad API 
first e-shopu



Příklad API 
first e-shopu



Příklad API 
first e-shopu

???





SEO
Michal Kašpar



Seznam.cz 
vs. 
Google.cz

Zdroj: 

https://www.marketingminer.com/cs/blog/klico

va-slova-stav-ceskeho-vyhledavani.html



V roce 2021 
se řiďte daty





● Google prochází z mobilního zařízení (mobile first) u většiny webů.

● Ověřte u svého webu v  Google Search Console.

Google – Mobile first index (3/2021)



Google - Web Vitals (5/2021)

● 3 metriky definované ze strany Google hodnotící web.

● Důležité od května 2021.



Google Web 
Vitals

● Dlouhodobá data v Google 

Search Console.

● Jednorázový test pomocí 

Pagespeed.cz nebo Google 

PageSpeed Insights.



Nejde to bez 
základů



Performance a automatizace
Pavel Matějka



Smart 
Bidding - 
nezbytnou 
součástí



Více 
poptávek 
z rozšíření 
o formuláře

●



Google platformy - 
zobrazení reklamy 
zdarma v záložce 
shopping 

● Google začal zobrazovat produkty zdarma 

v záložce shopping

● Až 5 % prokliků navíc



● Merchants control 

● Impression control

● Search terms control 

● URL control

● Budget Guard 

● Shopping report 

● Auction insight report

● Display bid

● Search bid

Performance 
KIT



Trendy v obsahové síti a YouTube
Lucie Mifková 



Obsahová síť

Discovery Ads

•

YouTube Discover feed G-mail



YouTube

YouTube je největší online video platforma v ČR

Uživatelů YouTube měsíčně

Průměrný čas strávený uživateli 
na YouTube za týden

Zhlédnutí videa měsíčně

6,3 
mil.

230 
min.

2,8 
mld.



YouTube

Zajímavosti

2,8 
mld.

80% nárůst sledování na TV

Nákup impresí na přímo



YouTube Select



YouTube

Audio Ads



Zvýšení 
Brand Awareness 
díky videokampaním

pneuboss.sk

2,8 
mld.

Relativní nárůst povědomí o značce

Zvýšené množství vyhledávání 
brandových dotazů

Kvartálně zvýšila Share of Search

94,4 %

1 586 %

9 p.b.



Zvýšení 
Brand Awareness 
díky videokampaním

pneuboss.sk

Vyšší než v předchozím měsíci

Vyšší než v následujícím měsíci

7,5 x

2,5 x

Celá case study

Tržby:

https://proficio.cz/zrychleni-expanze-pres-youtube-videoreklamu


Programmatic trendy
Barbora Dlouhá



DV360



DV360 a Adform 



Trackování Sklik 
kampaní v RTB 

• Benefity: 

• Storytelling 

• Doměření kampaní z více 

systémů/kampaních 

• Customer journey uživatele



DV360 – 
mobilní 
formáty



Vizibilita



Srovnání 
vizibility DV360 
a Ads
Sportega.de 

2,8 
mld.

Vizibilita bannerů v DV360

Vyšší vizibilita oproti Ads

Levnější nákup v DV360

90%

o 18 p.b

o 23 
Kč/CPM

Celý článek 

https://proficio.cz/jak-na-vizibilitu-banneru-v-rtb-systemech


Trendy v SoMe kampaních
Leona Mirošová





Víc dat = efektivnější kampaně



Výkonnostní 
kampaně pro 
e-commerce

https://proficio.cz/case-study-efektivni-kampane-na-facebooku-pro-rieker-eshopsk?utm_source=proficio&utm_medium=prezentace&utm_campaign=trendy21


Generování 
Leadů 

https://proficio.cz/8x-nizsi-cena-za-lead-na-facebooku-prectete-si-jak-na?utm_source=proficio&utm_medium=prezentace&utm_campaign=trendy21


A co další 
sociální sítě?



E-mailing
Luboš Segeťa



Vytěžení leadů 
ze sociálních 
sítí

8krát 
nižší cena 

za lead

Ø OR
55 %

Ø CR
8,75 %

CPA 
392,64 Kč

KONVERZE
7,26 %



Dynamické 
e-maily



Dynamické 
e-maily



Dynamické 
e-maily



AMP maily



Dark mode 
e-mail



Propojení 
mailingu 
s analytikou 
a BI



Zaměřte se 
nejdřív na 
základy

Zdroj: 

https://www.reshoper.cz/datablog/studie-ceske-e-shopy-vs-vyuziti-n

ewsletteru-1-cast/



Kreativa a obsahový marketing
Tereza Paďourová



Video

• 82 % spotřebitelů přesvědčilo 

video k nákupu

• Kvalita, autentičnost



Vertikální 
video



Tipy pro obsah
• Přímý prodej

• Podcasty

• Clubhouse



Influenceři, live streamy

• Influenceři

• Živé přenosy, webináře, sdílení 

prezentací



Personalizace



Obsah Zákazník je král

• Konverzační marketing

• UGC (koprodukce)



Sociální témata






