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I.

Slovo úvodem
Americká společnost Forrester provedla v roce 2012 na svých klientech zajímavý průzkum.
Zkoumala, kolik lidí chodí na stránky jejich klientů z jakých zdrojů.
Výsledky byly následující:
•
30 % lidí v průměru chodí na weby klientů z vyhledávačů
•
25 % lidí přichází ze sociálních sítí
•
12 % lidí se dostane na stránky přes různé odkazy
•
25 % lidí vstoupí na stránky přímo zadáním adresy webu
•
8 % lidí přivede na stránky reklama
Ano, pouze 8 % lidi přichází na stránky přes nějakou formu reklamy – PPC ve vyhledávačích, bannery,
placené emailingy, affiliate programy. Podle Forresteru v roce 2012 investovaly americké firmy právě do
těchto kanálů více než 40 miliard dolarů.
Naproti tomu, když sečteme všechny ostatní zdroje, tedy vyhledávače, sociální sítě či odkazy, dostaneme
se na úctyhodných 65%. Za tuto návštěvnost z těchto zdrojů přitom firmy nikomu neplatí. Jde jen o to, jak
svůj čas investují do optimalizace pro vyhledávače, na vytváření zajímavého obsahu odkazovaného uživateli
sami, jak jsou s uživateli v kontaktu na sociálních sítích. Náklady na takový čas přitom Forrester odhadl v
celku na 4 miliardy dolarů.
Vidíte ten nepoměr? 40 miliard = 8 % návštěvnosti. 4 miliardy = 65 % návštěvnost. Když jsme v H1.cz
prováděli podobný průzkum, v průřezu cca 300 webů jsme se dostali na velmi podobná čísla. Investice
do online reklamy je podobně extrémní jako v USA – jen za rok 2012 u nás padlo na PPC, bannery a další
placené zdroje 11 miliard Kč. Náš odhad na práci pro neplacené zdroje návštěvnosti? Stovky miliónů korun
ročně.
Tento poměr utvrdil mnohé společnosti ve směru, který vznikl už před pár lety dříve. Tedy, že ta nejlepší
dlouhodobá marketingová investice je do oblasti neplacených zdrojů návštěvnosti. Této strategii se v odborných kruzích říká inbound marketing.
Jedním ze základních předpokladů, jak dělat dobrý inbound marketing, je výborně znát své současné i
budoucí klienty. Vědět, kdo jsou, o co se zajímají, kde se v online prostředí pohybují. Pak už stačí jen být
na těch správných místech k nalezení. Zatímco klasická reklama se snaží zaujmout uživatele na webu za
každou cenu, v okamžiku kdy se o ni nezajímá, prostředky inbound marketingu jsou praktičtější – dostat se
svými výsledky, komentáři, odborným vyjádřením do zorného pole uživatele v okamžiku, kdy se sám snaží
zjistit něco o produktu či službě. Když vyhledává, když pročítá blogy, když porovnává recenze.
Několik firem v minulosti svým celkovým přehledem, komplexní online strategií a dobrou prací se svojí cílovou skupinou dokázalo předvést ukázkový inbound marketing, a to ještě v době, kdy nikdo tohle označení
neznal. Poté, co marketingová společnost Hubspost toto slovo zvolila jako označení svého marketingového
přístupu, vytáhla ho do nejvyšších pater pozornosti.
Hubspot následně definoval i pravidla inbound marketingu a všechny společnosti tak dostaly jednoduchý
návod na to, jak svoji marketingovou strategii vymyslet a provést. Pokud se chcete stát mistry v oboru inbound marketingu, je právě pro vás určen tento sborník od specialistů z H1.cz.

Tomáš Vyskočil, SEO Director
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I.

Minimum z nutné teorie
1.

Strategie inbound marketingu

Při sestavování a následovném vyhodnocování každé strategie inbound marketingu se stačí řídit třemi jednoduchými pravidly:
1. Get Found – „Buďte vidět“ – Definuje místa, kde oslovit cílovou skupinu a obsah, který ji zajímá.
2. Convert – „Změňte návštěvníka v klienta“ – Jakmile dostanete uživatele na své stránky, snažte
se dostat co nejdříve ke správnému cíli, tedy objednávce, registraci či jiné konverzi.
3. Analyse – „Analyzujte“ – Každá úspěšná konverze ukáže, které zdroje se v přivádění osvědčily,
a tudíž je třeba s nimi pracovat dále.

Buďte vidět

Jak určit, která jsou ta správná místa, kde být vidět? Kde jsou lidé, které chceme zaujmout? A hlavně
jak? Určit tyto základní věci je třeba hned na začátku.
1. Cílová skupina – Kdo jsou vaši budoucí klienti? Muž, 25-35 let se zájmem o internet? Žena,
35-45, se zájmem o nakupování? Nebo je to široká masa? Tak jako tak, na začátku všeho musíte
svojí cílovou skupinu definovat, jinak nemůžete přejít k dalšímu bodu.
2.Kde cílit – Máte vybranou cílovou skupinu? Skvělé. Teď můžete vybírat, na kterých kanálech
se ji pokusíte oslovit:
		
a.
Vyhledávače (Google, Seznam, Bing)
		
b.
Sociální sítě (Facebook, Google +, Twitter, LinkedIn, Lidé, Spolužáci, blogy)
		
c.
Katalogy (Firmy.cz, Mapy.cz, Mapy Google, Najisto)
		
d.
Srovnávače (Zboží, Heureka) či weby s recenzemi
		
e.
Specializované vyhledávače – video (Youtube)
		
f.
Obsahové magazíny (idnes, Novinky), informační média (Wikipedia)

3. V čem jsem nejlepší? Formulujte svůj unikátní prodejní argument jednoznačně a lákavě. Určete
si své místo na trhu. Unikátní pozice a unikátní obsah vám otevřou dveře do nebe inbound marketingu.
4. Jak psát? Stanovte si jasný tone of voice, kterým budete se svými zákazníky a fanoušky
komunikovat. Rozhodněte se také, jaký typ obsahu na vaši cílovou skupinu zapůsobí. Prostý text,
komiks nebo audiovizuální média? Každé publikum reaguje jinak, proto se nebojte vyzkoušet více
variant a na základě analýz si pak vybrat tu nejlepší.
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Změňte návštěvníka v klienta

Jak správně změnit návštěvníka v klienta je disciplína sama o sobě. Vybírejte pečlivě cílové stránky,
na které budete směřovat odkazy. Základními kritérii jsou lákavé a obchodně účinné texty, logické
rozvržení stránek a dostatek prvků vybízejících k akci. Celkový dojem ze stránky a její funkčnost určuje, kolik
návštěvníků opravdu zkonvertuje.
Inbound Marketing může ovšem definovat i jiné cíly než ty nejvyšší. Záleží, jaký účel web plní a zda daný
kanál sám o sobě bude okamžitým zdrojem návštěvnosti či konverzí.
V jaké fázi může být náš člověk?
»
Klient – Nejvyšší cíl. Zaplatil za službu či zboží, které prodáváme.
»
Návštěvník – Dostal se na naše stránky, ale nic zatím nekoupil. Udělali jsme maximum pro to,
aby se vrátil? Našel to, co hledal?
»
Fanoušek – Naše stránky nemusel ani navštívit, ale má nás v oblíbených na sociálních sítích.
»
Divák – Každý náš publikovaný článek, vystavený zápis v katalogu, video, to všechno můžeme měřit
počtem zhlédnutí. Uživatel není návštěvník ani klient, ale vidí naši aktivitu a ví o nás.
Zcela mimo žebříček budou stát lidé, kteří už našimi klienty jsou, a my s nimi pracujeme dále. Tedy tyto dvě
skupiny:
»
Pravidelný klient – Zasíláme mu nabídky, newslettery, výhodné akce. Nakupuje opakovaně. 		
Dokážeme ho pobídnout k tomu, aby nás doporučil dál?
»
Spokojený klient – Klient k nezaplacení. Je s námi tak spokojen, že svůj názor vyjádří veřejně
i jinde. Stává se naším marketingovým kanálem.

Analyzujte

Analýza jednotlivých kanálů a metod inbound marketingu vyžaduje poměrně sofistikovaný přístup.
O jednotlivých metrikách a nástrojích se dočtete podrobněji v následujících kapitolách této knihy.
Klasicky můžeme výhodnost jednotlivých kanálů měřit poměrem náklad/výnos. V rámci inbound marketingu
ale vyvstává několik specifických omezení.
Atribuce, tedy přiřazování dosažených konverzí správným marketingovým kanálům, má v zásadě dvě
podoby. Metoda „last click“ definuje, že pokud uživatel zkonvertoval v okamžiku nákupu po příchodu z
vyhledávače, patří odměna těm, kdo pracují na optimalizaci pro vyhledávače.
Složitější metoda „first click“ už počítá s tím, že i když mohl uživatel v předchozím případě přijít z
vyhledávače, teoreticky už na našich stránkách mohl v minulosti být, protože si o nás přečetl na sociálních
sítích. V tom případě tedy už více patří těm, kdo pracují se sociálními sítěmi. Pokud ve velkém a pečlivě
sledujete tyto data, neobejdete se bez nástrojů, které umožní metodu „first click“
Placená reklama má často jednoduché metriky na vyčíslení nákladů – náklady na média (nákup reklamního
prostoru), náklady na kreativu (výroba bannerů) a provozní náklady (lidé spravující nákup prostoru).
Co vše patří do aktivit inbound marketingu? Jsou to většinou lidé, kteří pomáhají například s optimalizací
pro vyhledávače nebo s rozvíjením sociálních sítí. Jsou to ale i vývojáři, kteří upraví web. Copywriteři, kteří
píší články. Kreativci, kteří vymýšlí koncepty kampaní. PR agentura pracující na propagaci. Jejich čas je nutné
při dobrém vyhodnocování do nákladů zahrnout.
Vše je nutné navíc sledovat v čase. Výsledky optimalizace pro vyhledávače či budování komunity na sociálních sítích jsou dlouhodobá záležitost, kde se první výsledky dostaví až po několika měsících tvrdé práce.
O to sladší ale bude vaše odměna později, kdy dobře nastartovaný marketing už po jisté době jede sám.
Strategie inbound marketingu nám stanovuje s kým, kde a jakým způsobem komunikujeme, abychom byli
co nejlépe nalezitelní na všech relevantních kanálech online marketingu.
Pavel Ungr, SEO konzultant, Tomáš Vyskočil, SEO Director
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2. Vztah SEO a inbound marketingu

Optimalizace pro vyhledávače (SEO) je nejdůležitější součástí inbound marketingu. Jedná se o zdroj
návštěvnosti, který patří pro web mezi ty úplně nejdůležitější, zároveň se v oblasti inbound marketingu
může stát středobodem všech aktivit.
Před pár lety bylo SEO spíše technickou disciplínou – šlo především o to mít správně vyladěné všechny
technické faktory, jako byly titulky či nadpisy, důležitá byla sémantika zdrojového kódu a bez hezké adresy
bylo velmi problematické se dostat na přední pozice ve vyhledávačích. Význam technických faktorů poklesl, když samotné vyhledávače začaly dávat důraz spíše na externí vlivy, tedy zpětné odkazy. Ještě docela
nedávno rozhodoval hlavně počet odkazů, na to, jestli byl web a jeho obsah kvalitní, se příliš nehledělo.
Rok 2012 byl v mnohém směru přelomový, vyhledávač Google totiž uvedl dvě zásadní změny svého algoritmu řazení výsledků. Potrestány, a tím pádem dobrých pozic zbaveny, byly všechny weby, na které
směrovalo velké množství nekvalitních či přeoptimalizovaných odkazů, stejně jako weby, které duplikovaly
obsah z jiných webů. Veškerá dosud fungující pravidla optimalizace se najednou stala historií, příliš
optimalizované weby v pozicích spadly a optimalizátoři museli začít pracovat úplně jinak.
Získávání zpětných odkazů a tvorba unikátního obsahu tak dostaly nový rozměr. Výhodu mají všichni ti, kteří
od začátku kvalitně diverzifikovali svoji propagaci a budovali sice pomaleji, ale o to poctivěji svoji viditelnost
na mnoha místech.
SEO už tak nemůže existovat samo o sobě jako pevně ohraničený kanál, který stojí mimo ostatní marketingové aktivity. Už nefunguje získávání odkazů čistě pro účely robotů vyhledávačů. Správný odkaz je takový,
který je vybudován hlavně pro získání návštěvnosti. To, že pomáhá zároveň i pozicím, je hezký bonus navíc.
Inbound marketing, tedy vytváření komplexní strategie budování zdrojů především neplacené návštěvnosti,
je tak odpověď na to, jakým směrem se bude dál vyvíjet optimalizace pro vyhledávače. SEO, sociální sítě,
propagace pomocí PR v médiích, specializované vyhledávače, registrace ve smysluplných katalozích, to
všechno je propojeno dohromady a navzájem si pomáhá.
Pro SEO bude dále důležité, aby se autoři stránek nesnažili ohýbat algoritmy vyhledávačů, ale šli jim
co nejvíce naproti. Už nebude platit, že se tvoří obsah pro vyhledávače a obsah pro uživatele zvlášť.
Vyhledávače budou čím dál tím více uvažovat jako lidé, vyhodnocovat inteligentně kvalitní obsah a kvalitní
weby, všímat si nepřirozených propojení. Čím více bude taktika vypadat přirozeně, téměř až chaoticky, tím
jenom lépe.

SEO nerovná se inbound marketing, SEO je součástí inbound marketingu. Způsob, jakým děláme inbound
marketing, je zároveň základem pro SEO ve své nejkvalitnější a nejčistší podobě.
Tomáš Vyskočil, SEO Director
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3. Základem je znalost cílového zákazníka

Dříve, než se pustíte do jakýchkoliv marketingových aktivit, měli byste dobře znát svého zákazníka. On je
přeci tím, koho se snažíte přimět, aby se o vás zajímal a nakonec nakoupil vaše produkty či služby. Pokud
ho již na začátku dobře identifikujete, můžete aktivity, kterými se na internetu zabýváte, lépe přizpůsobit
jeho potřebám a tím dosáhnete vyšší efektivnosti.
Znáte-li cílovou skupinu, můžete se zaměřit na úpravu stylu komunikace, obsahu a vizuální stránky
i na výběr webů, kde se budete prezentovat. Jinak se chovají a vnímají například teenageři, lidé ve středním
věku či senioři.

Jak stanovit cílovou skupinu zákazníků?

1.
Identifikujete sami sebe
		»
Jaký nabízíte produkt?
		»
Jaká je cena?
		»
Kde máte místo působnosti nebo prodeje?
		»
Jak se chcete jako firma prezentovat?
2.
Identifikujte zákazníka
Na koho se chcete zaměřit a kdo je vaším přirozeným zákazníkem? Nestačí si říci, že chcete prodávat všem.
Zákazníci nejsou jednotná skupina. Mohou se od sebe výrazně lišit například vnímáním, zájmy, pohlavím.
Proto je dobré rozdělit je na podskupiny a marketingovou komunikaci upravit pro každou
z nich individuálně. Odrazit se můžete od následujících kritérií, lze si však vytvořit svá vlastní.
		»
Demografické – pohlaví, věk, povolání, vzdělání
		»
Geografické – stát, kraj, město
		»
Sociálně-psychologické – životní styl, sociální vrstva, typ osobnosti
		»
Behaviorální – postoj k výrobku, frekvence nákupu, důvod nákupu apod.
Čím užší segment zvolíte, tím lépe pro vás. Snáze rozpoznáte chování člověka a rozhodnete, jak ho nejlépe
dostat na „svou stranu“.
Vezměte v potaz každý detail a buďte realisté. Drahé luxusní hodinky jen stěží osloví mladé lidi nebo
důchodce. Takový produkt si koupí například dobře zajištěný třicátník či čtyřicátník na manažerské pozici,
který se rád pohybuje ve společnosti. Snažte se proto při stanovování cílových skupin vžít do kůže těchto
lidí. Pokud je to příliš složité, proveďte si na malém vzorku dotazníkový průzkum.

Poznejte svého zákazníka

Když už víte, koho chcete na internetu oslovit, zjistěte si, co ho zajímá, jak se chová a jaké webové
stránky nejčastěji navštěvuje.
V případě luxusních hodinek můžete mít dva rozdílné segmenty, a sice muže a ženy. Každého zastihnete
zcela jinde – muže na webech o životním stylu mužů, luxusu a obchodu; ženy na webech o životním stylu
žen, luxusu a módě.
Pro obě skupiny je typické, že jim záleží na vzhledu a rádi se rozmazlují hezkými věcmi. Vyzdvihněte to
v obsahu! Rozdílně může působit také vzhled kampaně. Ženy pociťují luxus ve světlých barvách (bílá,
stříbrná), muži zase ve tmavých (černá, tmavě modrá).
Prodáváte nějaký univerzální výrobek, například žvýkačky? Teenagera jen těžko zaujme infografika, která
říká, jak je žvýkání zdravé pro zuby a dásně. Budou ho zajímat videa, obrázky a diskuze na sociálních sítích.
To naopak neplatí pro obchodníka, který si chce při svých jednáních udržet svěží dech. Infografika nebo
tisková zpráva pro něj budou mnohem přijatelnější.
Nezapomeňte, že méně je někdy více. Ze začátku se zaměřte na menší počet segmentů a zkoumejte,
jak se vám v marketingu daří. Budete-li mít úspěch, můžete časem segmenty rozšířit.
Zuzana Slottová, Copywriter, Pavel Ungr, SEO konzultant
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4. Obsahová strategie
Obsah je král, opakuje mantru letošního roku celá marketérská obec a firmy utrácejí za tvorbu obsahu
nejvyšší částky v historii. Mnoho z nich ale spláče nad Google Analytics. Obsah nelze generovat nahodile
a bez rozmyslu. Pokud chcete z investic (ať už časových nebo finančních) získat co největší užitek,
potřebujete strategii.
Obsah v online světě rozlišujeme v zásadě dvojí – ten na vašich webových stránkách a ten mimo ně. Oběma
je potřeba věnovat pozornost, a i když se můžou v lecčem lišit, existuje několik společných bodů, které by
měly splňovat. U každého obsahu si projděte náš seznam, ať máte jistotu, že jste na nic nezapomněli.
Každý obsah by měl:
»
hovořit k jasně definované cílové skupině
»
mít jasně stanovený cíl a metriku, kterou budeme plnění tohoto cíle zjišťovat
»
zapadat do celkové strategie komunikace společnosti
»
obsahovat výzvu k akci (návštěva webu, nákup, odběr na sociálních sítích…)

Co je doma, to přináší konverze

Primárně se soustřeďte na zlepšení obsahu na našich vlastních webových stránkách. V rozhodování, jaký obsah na webu chybí a které části toho stávajícího potřebují zlepšení, nám pomůžou
samotní návštěvníci. Naším cílem, kromě obchodní účinnosti textů, by mělo být i to, aby uživatelé našli
na webu vše, co hledají. Jaké problémy a otázky naše návštěvníky trápí, zjistíme ze statistiky návštěvnosti a
hledaných frází. Pokud na naše stránky přichází lidé na dotaz „jak si vybrat boty do tanečních“ a statistiky
prozrazují, že po pár vteřinách odcházejí, stačí na web přidat text, který ponese tento nadpis a stručně,
ale precizně problematiku vysvětlí. Návštěvníci přicházející na tento dotaz najdou odpověď a získají tak
ve váš e-shop důvěru. Navíc se ve vyhledávači na tento dotaz pravděpodobně posunete výše, budou-li vaše
informace kvalitní, takže přitáhnete ještě více návštěvníků.
Nepodceňujte obsah ani na zdánlivě nevýznamných stránkách, jako je „o nás“ nebo kontakty. Texty na
vašem webu pravidelně podrobujte revizi a aktualizujte ho. Aby vaše snaha udržet webový obsah čerstvý
neztroskotala, stanovte si jasný harmonogram revize textů a určete konkrétní osoby, které budou za obsah
zodpovídat. A nezapomeňte, obsah není jenom text. Používejte video, ilustrace nebo jakoukoliv jinou formu,
která poslouží vašim účelům.

A hurá do světa

Jestliže jste nabyli dojmu, že na webu už po obsahové stránce není co vylepšovat, můžete se
vrhnout do propagace svého zboží i za hranicemi vlastního království. Vycházejte ze základního pravidla
inbound marketingu – „buďte k nalezení“. Uvědomte si, že nejen Google a Seznam jsou vyhledávače. Denně
hledají miliony lidí na YouTube, na Facebooku nebo na Foursquare. A co když hledají zrovna vaši firmu?
Zamyslete se nad tím, kam chodí vaši návštěvníci – na Instagram nebo na Ona Dnes? Vypište si seznam
možných relevantních zdrojů a zamyslete se nad tím, s jakým sdělením a s jakou formou obsahu máte šanci
oslovit konkrétní publikum. Samozřejmě, ne všechny zdroje pro vás budou dostupné, nebo minimálně ne
zdarma.
Takřka na každý server můžete svou firmu dostat dvěma způsoby – neplacenou a placenou cestou. Každá
z cest přinese jiné výsledky a stojí jiný poměr úsilí a peněz. Vždy zhodnoťte, jestli v daném případě
výhodněji vyjdete z placené nebo neplacené varianty.
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Na čím více místech se budete prezentovat, tím větší šance je, že si vás vaši budoucí zákazníci najdou.
A pokud to budete dělat opravdu dobře, tak si vás nejen najdou, ale vrátí se k vám a možná si zamilují
i váš brand.
Existuje takřka nekonečně mnoho míst, kam můžete svůj obsah dostat a spousta možností, jakou formou
ho prezentovat. O jednotlivých alternativách se dočtete v dalších kapitolách této knihy.

Unikátní obsah a nevyhnutelná inflace

Pořád dokola slyšíte o unikátním obsahu. Co je unikátní obsah? Zjednodušeně řečeno to, co lidé
hledají a nenacházejí. A může jít o informace, zkušenosti, jindy třeba o zábavu, která nadchne a potěší.
Neduplikujte stokrát napsaná témata, ale najděte si svá, nová. Trh začíná být obsahem přesycený a hledat
bílá místa je stále těžší. Napovědět vám můžou slova a fráze, na které vaši uživatelé přicházejí z vyhledávačů
(vysoký bounce rate je neklamným znamením, že na vašem webu něco chybí). Využívejte zkušenosti
z reklamací a dotazů na infolince, ptejte se přátel a známých mimo váš obor, co je při nákupu zajímá.
Unikátní může být i forma obsahu. Vaše konkurence složitě vysvětluje na 20 stránkách, jak pracovat
s motorovou pilou? Natočte instruktážní video o bezpečnosti práce a získáte na svou stranu publikum líné
číst. A toho je, ruku na srdce, drtivá většina. Tvořte mind mapy, publikujte rozhovory se zajímavými lidmi,
zkrátka servírujte svůj obsah lákavě naporcovaný.
Tajemství úspěchu v mnohých oborech zní: sdílejte know-how. Tato na první pohled bizarní rada potvrdí
v očích veřejnosti vaši kvalifikaci a udělá z vás vyhledávanou značku. A mistra stejně dělají zkušenosti
a rozhled, který do pár článků na blogu nikdy nepřenesete.

Tvořte obsah pro lidi, ne pro roboty a zisk. Jedině s úmyslem návštěvníkům pomoct a nabídnout to, co hledají, můžete v content marketingu uspět. Buďte lidští, vstřícní a pohotoví. A pokud je to na místě, tak i zábavní.
Lucie Palkosková, Content Strategist
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5. Bez měření a bez cíle střílíte naprázdno
V H1.cz používáme k měření výsledků inbound marketingu mnoho různých metrik a KPI. Ty se mohou lišit
od typu webu, ať už jde o web informační (př. www.idnes.cz), firemní prezentaci (www.h1.cz) nebo
klasický e-shop (www.kasa.cz). I přes odlišnost cílů jednotlivých typů webu mají všechny tři nespočet
metrik společných.
Než se pustíme k výčtu samotných cílů, seznamte se s několika základními principy, které by měli všichni,
kteří zjišťují efektivitu webu, dodržovat.
Základní principy měření webu:
»
Znát svůj byznys, tržní prostředí, konkurenci a cíle.
»
Mít konkrétně definovanou cílovou skupinu.
»
Stanovit dlouhodobou strategii a krátkodobé plány.
»
Proměnit cíle na měřitelné indikátory.
»
Správně nastavit výši cílů.
Všechny následující metriky jsou uváděny na vzorku návštěvnosti z neplaceného vyhledávání.

Společné metriky
Hlavní metriky
»
Návštěvnost z přirozených výsledků vyhledávání (případně bez brandových frází,
		
tzv. non-brand organic).
»
Návštěvnost z odkazujících stránek, tzv. referral.
»
Bounce rate – Našli uživatelé to, co chtěli nebo stránku po pár vteřinách opustili?
»
Přihlášení k odběru newsletteru – Mají uživatelé zájem o produkty a novinky?
»
Sledování průchodu cesty k cíli – Kde se ztrácí návštěvník cestou k cíli?
Vedlejší metriky
»
Sledování přístupů z mobilních zařízení – Není na čase udělat responzivní web?
»
Zobrazení kontaktů – Mají uživatelé zájem o nějaký typ interakce, hledají kamennou 		
		
prodejnu?
»
Poměr brand a non-brand návštěvnosti – Máte silný, nebo slabý brand?
»
Jaké procento návštěv je z longtailových frází – Přichází návštěvnost spíše z obecných 		
		
frází, nebo konkrétních longtailů?
»
Poměr vyhledávačů – Na který vyhledávač se primárně zaměřit?
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E-shop
Hlavní metriky
»
Konverzní poměr – Jaká je úspěšnost prodejů našeho e-shopu?
»
Průměrná hodnota objednávky – Jak profitabilní je pro nás konverze?
»
Tržby – Jaká je celková suma utržených peněž?
»
Marže – Jaký je čistý zisk z konverze?
»
Hodnota za návštěvu – Kolik nám přinese v průměru jedna návštěva?
Podpůrné metriky
»
Počet konverzí – Jaká je absolutní hodnota objednávek z webu?
»
Zaregistrovaný uživatel – Kolik uživatelů je potenciálními zákazníky?
»
Poměr registrací a konverzí z nich – Jaký je přinos z registrovaných uživatelů pro konverze?
Vedlejší metriky
»
Průchod nákupním trychtýřem – Jaká je úspěšnost nákupního procesu a kam se lidé
		
během něj ztrácí?
»
Přístupy ze sociálních sítí – Jaký vliv má komunikace na sociálních sítích
		
na návštěvnost/tržby?

Obsahový web, firemní prezentace
Hlavní metriky
»
Průměrný čas strávený na stránce, průměrný počet zobrazených stránek - Zajímá lidi
		
váš obsah? Nacházejí na stránkách to, co hledají?
»
Vyplnění formuláře, registrace – Mají uživatelé zájem o spolupráci/nákup/konzultace?
»
Přihlášení RSS feedu, procento vracejících se návštěvníků – Je zájem o novinky na webu?
		
Vyplatí se rozvíjet obsah na webu?
Vedlejší metriky
»
Zobrazení informací o prodeji reklamy – Je web zajímavý pro prodej reklamního prostoru?

Ačkoliv cíle a jednotlivé dílčí metriky se liší u každého webu, nesmíte nikdy zapomenout na základní principy
– znalost byznysu a cílové skupiny, správné nastavení strategie a cílů.
Ondřej Novotný, SEO Specialist
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6. Inbound nástroje
Inbound nástroje slouží primárně k měření, vyhodnocování, monitoringu nebo automatizaci aktivit všech
fázích inbound strategie. Využijete je tedy při stanovení cílů, správě a distribuci obsahu i při vyhodnocování úspěšnosti.

Analýza návštěvnosti

Mezi nejznámějšího zástupce analýzy návštěvnosti patří Google Analytics. Tento nástroj, původně
odkoupený od firmy Urchin software, vznikl v roce 2005 (konkrétně 4. března). K důležité změně v jeho
fungování došlo v roce 2009, kdy dal uživatelům možnost umístění asynchronního sledovacího kódu.
V současnosti je uživatelům umožněna registrace účtu pod službou Universal Analytics, která
představuje obrovský krok kupředu v možnostech sledování a analyzování návštěvnosti.
Další nástroje:
»
»
»
»
»

Piwik – Kopie Google Analytics s podobnými funkcemi (také zdarma).
Clicky – Analýzy návštěvnosti v reálném čase.
GoSquared – Obdoba Google Analytics s možností tvorby interaktivního dashboardu.
Woopra
Advenced Web Stats

Jedině díky informacím o počtu a chování návštěvníků můžeme vyhodnotit, které stránky našeho webu
fungují tak, jak očekáváme. Data o zdrojích návštěvnosti vám zase prozradí, na které kanály distribuovat
svůj obsah a na jaká slova a fráze lidé přicházejí na váš web.

Heatmapy

Nástroje, sledující prokliky na webové stránce a její kumulativní vyobrazení při analýze do tzv.
teplotních map. Díky nim zjistíme, kterým prvkům na stránce uživatel věnuje pozornost a které naopak
okázale ignoruje.
»
MYX – Asi nejznámější český zástupce z této kategorie.
»
Crazy Egg – Silný hráč na trhu, poskytující i další funkce jako Scrollmap, Overlay, Confeti ,aj.
»
ClickHeat – Heatmap software zdarma s omezenými funkcemi.
»
ClickTale
»
Clickdensity
Tyto nástroje nám pomohou umístit důležité prvky (např. call to action tlačítka) na výhodnější místa,
a zvýšit tak konverzní poměr a celkovou úspěšnost webu.

Analýza sociálních médií

Nástroje, zabývající se analýzou výskytu, vývoje a pozice webových stránek v sociálních médiích
vám pomohou udržet si přehled. Sledovat můžete svůj brand, konkurenci i žhavé diskuze v oboru.
Jedině pokud si udržíte přehled o tom, co se kde na webu šustne, můžete bránit pomluvám vaší značky,
řešit problémy vašich klientů, ale i poradit bezradným potenciálním zákazníkům.
»
Ataxo Social Insider – Silný a kvalitní nástroj vytvořený týmem Josefa Šlerky.
»
ZoomSphere - Komplexní český nástroj za cca 80 $ měsíčně.
»
Mention.net - Alternativa Google Alerts s podobnou efektivitou.
»
Talkwalker - Kopie a náhrada Google Alerts, bohužel zdaleka na tak sofistikovaná
		
a s menší databází.
»
Trackur
»
BuzzBot
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SEO nástroje

Nástroje pro podporu procesu optimalizace webových stránek pro vyhledávače. Tyto nástroje
poskytují podklady SEO specialistům při práci s odkazovým portfoliem.
»
Collabim - Komplexní nástroj pro management projektů, na kterých se zpracovává
		
optimalizace webových stránek. Obsahuje nástroje například pro kontrolu pozic ve 		
		
vyhledávači a usnadňuje správu zpětných odkazů.
»
SEONastroje.cz – Nástroj od Jana Linharta, který za poměrně rozumnou cenu nabízí zají
		mavé funkce.
»
Link-Assistant
»
RankAbove

Linkbuilding

Nástroje, analyzující odkazový profil webů, často i s doplňujícími informacemi jako vývoj
a přirozenost odkazového profilu. Pro linkbuildery tato data slouží nejen jako kontrola vlastní práce,
ale zároveň pro určení síly, profilu a strategie konkurence, což mu může pomoci při tvorbě vlastní
strategie.
Analýza odkazového profilu
»
Ahrefs
»
Majestic SEO
»
Open Site Explorer – Je součástí placené verze balíčku od SEOmoz.
Ostatní
»
		
»
		
»
		
»
»

Citation Labs – Nástroj, který vyvíjí Garret French, přední odborník v oblasti
linkbuildingu. Obsahuje funkce jako Broken link finder nebo Link prospecting.
BuzzStream – Komplexní nástroj rozdělený na dvě části: Linkbuilding a PR & Social Media.
Zjednodušuje linkbuilderovi život v mnohem ohledech (od link prospectingu po reporting).
Link Detective – Nástroj, který dokáže na základě dat z Open Site Explorer klasifikovat
webové stránky.
Advanced Link Manager
Link Research Tools

Webmasterské nástroje

Nástroje vyhledávačů, poskytující komplexní informace ohledně indexace, pozic a mnoha dalších
atributů ve vztahu vyhledávače a webové stránky.
»
Google Webmaster Tools - Podpora webmasterů od Google zdarma (informace
		
o indexaci, statistikách webu, pozicích,…).
»
Bing Webmaster Tools - Obdoba Google Webmaster Tools pro vyhledávač Bing.
»
Yandex Webmaster - Obdoba Google Webmaster Tools pro vyhledávač Yandex.

Analýza struktury webu

Roboti (crawleři) procházejí web a sbírají data ze stránek, ke kterým se vazbou ze zdrojového
kódu dostanou. Na základě těchto dat si můžete udělat představu o interním prolinkování, struktuře
a obsahu webu.
»
Xenu Link Sleuth – Nejznámější nástroj pro analýzu struktury webu.
»
Screaming Frog – Alternativa Xenu, v neplacené verzi ovšem s omezením do 500 stránek.
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A/B Testování

Nástroje, umožňující testování různých variant obsahu webových stránek a následného
vyhodnocování jejich účinnosti.
»
Google Website Optimizer

Komplexní nástroje

Komplexní nástroje, zahrnující v sobě jak komunikaci s klienty, tak plánování projektů a mnoho
dalších šikovných funkcí jak pro klienta, tak pro online marketing specialistu.
Samostatnou kapitolu si zaslouží analytický nástroj Hubspot. Právě tento nástroj od stejnojmenné
společnosti se stal synonymem pro inbound marketing a byl to právě Hubspot, kdo celou myšlenku inbound marketingu vytáhl na výsluní.
Hubspot nabízí úctyhodné analytické možnosti především v propojení vašich zdrojů a vašeho webu.
Na každý kanál (včetně sociálních sítí) máte možnost umístit speciální kód, ten poté přidáte i na vaše
stránky. Jakmile je vše nastaveno, Hubspot vám nabídne pečlivé sledování každé zmínky na každém kanálu
a jeho okamžitou účinnosti pro vás. Pracuje samozřejmě s platností v čase, takže si můžete uživatele hlídat
delší dobu a sledovat celý cyklus od vašeho prvního kontaktu přes sociální sítě až po jeho nákup za dva
měsíce.
Samotná aplikace nabízí sympatického průvodce pro publikaci obsahu a jeho sledování. Hubspot je velmi
činný v osvětě jako takové, na jeho stránkách najdete mnoho užitečných informací, sám pořádá vzdělávací
kurzy pod hlavičkou Inbound Marketing University. Můžete si zde také vytvořit test a stát se tak certifikovaným inbound marketing profesionálem.
Další nástroje:
»
		
		
»
		
»

SEOmoz – Jeden z nejznámějších nástrojů mezi SEO specialisty. Komplexní nástroj
pro podporu optimalizace webových stránek, který ve své placené verzi zahrnuje
Open Site Explorer.
RavenTools – Komplexní a poměrně drahý nástroj pro management online marketingu
(vše od monitoringu po reporting).
Ontolo

Nejsilnější zbraní inbound marketéra je zdravý rozum. Pokud se ale naučíte efektivně využívat dostupné
nástroje, můžete svoji práci násobně zefektivnit. Spousta nástrojů je k dispozici zdarma a pro většinu
menších projektů s nimi pohodlně vystačíte.
Filip Podstavec, SEO Strategist
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III.

Na vlastním webu
a v okolí

1.

Copywriting: Bez kvalitního textu ni krok

Chcete obstát v konkurenčním boji? Upoutejte pozornost. Jak? Poutavými a čtivými texty, které obsahují
podstatné informace. Zákazník vám rád uvěří, že jste ten nejlepší. Dokažte mu to. Máte na to jen několik
vteřin. Pokud chcete zvítězit, smysluplný text a jeho vizuální podoba hrají pro vás.
Pokud na to půjdete poctivě, získáte nejen vysněné klienty, ale na přední příčky stoupnete i u internetových
vyhledávačů. Nepodceňujte web copywriting, bez něho se do cíle nedostanete. Jeho základní pravidla
nejsou nijak komplikovaná.
Co je web copywriting?
»
Tvorba textů pro webové prezentace firem nebo jednotlivců.
»
Účelem je zvýšení zájmu veřejnosti a povědomí o společnosti.
»
Grafika a design stránek jsou obalem nabízeného, texty zastupují prodavače - vedou
		
zákazníka ke kýžené akci (nákup, registrace, apod.).
Hodí se pro každého, kdo:
»
Chce být vidět.
»
Chce oslovit nové klienty a nabídnout jim to nejlepší.
»
Má co nabídnout.
»
Chce prodávat.

Jak psát jako bůh?

1. Poznejte sami sebe.
Opravdu znáte sebe a své podnikání? Máte jasně definované cíle a víte přesně, odkud a kam směřujete?
Pak jistě nebude problém zodpovědět si následující otázky. A pamatujte, neexistuje cílová skupina s názvem
„všichni“.
»
Čím se vaše společnost zabývá?
»
Kdo jsou vaši zákazníci?
»
A kdo konkurenti?
Zodpovězeno? Pak jste našli odpověď i na to, jak by měl váš web vypadat, jakým stylem oslovovat zákazníky
a jaký jazyk vůbec používat.
2. Odlište se.
V konkurenci uspěje jen originál. Upoutejte pozornost a dejte jasně najevo, proč jste jiní než vaši konkurenti. Nabídněte něco nového, co tu ještě nebylo, a získejte klienty na svou stranu.
3. Definujte potřeby.
Potřebujete prodávat, nebo jen informovat? Chcete zvýšit návštěvnost, zisky, nebo snad přitáhnout
skutečně jen vybranou cílovou skupinu? To jsou pro tvorbu textů zcela klíčová fakta. Účel webu a stanovené
cíle jsou alfou a omegou všech textů. Jimi se začíná i končí.

Vztah SEO a copywritingu

SEO není primárním cílem, ale pouze pomocníkem. Copywriter jej k tvorbě obsahu potřebuje stejně
jako třeba korektní gramatiku.
Texty píšete hlavně pro reálné čtenáře, ne proto, abyste se zalíbili vyhledávači. Zapomeňte na mantry
o ideální množství klíčových slov, která by se měla na stránce objevit. Dobře napsaný text, který pracuje
s klíčovými slovy citlivě, má po všech stránkách větší účinnost.
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Práce s klíčovými slovy
Nejhledanější slova a slovní spojení získáte z analýzy klíčových slov. Skloňujte je, střídejte množné
a jednotné číslo, do klíčových frází klidně vsuňte další slovo. Vyhledávače si s tím už umí poradit.
Obsah webu musí v první řadě působit přirozeně. Nemusíte se bát použít jedno klíčové slovo víckrát (2x3x), ale raději hledejte synonyma. Velmi účinné je využití klíčových slov v title a v nadpisu. Nezapomínejte
na interní prolinkování, tam kde dává z uživatelského hlediska smysl.
Ale prosím, hlavně přirozeně!

Desatero dobrého textu

1. První dojem rozhoduje
Jen několik vteřin rozhodne o tom, zda dostane text od čtenáře šanci. Udělejte jej co nejatraktivnějším –
vkládejte obrázky, vytvořte zajímavou grafiku, použijte barvy. Ale vězte, že v jednoduchosti je síla.
2. Strukturovanost je základ úspěchu
Pište krátké odstavce – maximálně 5 řádků. Text oddělujte nadpisy a podnadpisy. Odrážky dodávají
na přehlednosti.
3. Nadpisy přitahují pozornost čtenáře i vyhledávačů
Správné formátování – h1, podnadpisy atd., napomohou orientaci v textu čtenářům i robotům vyhledávačů.
4. Korektní gramatika = nezbytnost profesionálního textu
Pro jistotu dejte přečíst text někomu dalšímu nebo se poraďte s Příručkou Ústavu pro jazyk český. Pozor
na zájmena jako vás, vám apod., vždy je pište s malým písmenem, ať zbytečně neodvádíte velkým
písmenem čtenářovu pozornost od jádra sdělení.
5. Volba jazyka s ohledem na zákazníka
Jazyk přizpůsobte své cílové skupině. Nementorujte, nepovyšujte se, buďte vstřícní.
6. Stručnost, jasnost, srozumitelnost
Pište krátké věty. Šetřete odbornými výrazy a cizími slovy.
7. Originalita zaujme na první pohled
Zdánlivě banální úkrok z průměru funguje a prodává lépe, než si myslíte. Nebojte se vybočit z řady! Prodejte své přednosti.
8. Výzva k akci vyžaduje správné načasování
Nezapomínejte na smysl svého sdělení. Chcete prodat? Neváhejte své čtenáře navnadit! Call to action
je základ.
9. Emoce prodávají nejlépe
“Každou minutu, kdy váš pes nenosí tento unikátní obojek, je vystaven nebezpečí štípnutí infikovaným
hmyzem. Jak dlouho ještě necháte svého psa čekat?” Pamatujte, že emoce vždy rozhodují.
10. Mluvte pravdu
Váš produkt je nejlepší, dejte to jasně najevo. Ale nikdy si nevymýšlejte! Zákazníci lži rychle odhalí a ztratí
k vám důvěru.

Správný copywriter:
•
Dokáže jasně předat informace i atmosféru.
•
Vytvoří texty, které prodávají.
•
Zná principy SEO a aktivně je využívá.
•
Gramatiku má v malíku a call to action sype z rukávu.
								

… zkrátka ví, jak na to.

Zuzana Veselá, Copywriter, Lenka Bartůňková, Copywriter
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2.

Blogísek není cool. Blog ano

V době sociálních sítí stojí mnoho firem před rozhodnutím, zda založit (či nadále živit) firemní blog, nebo jej
raději hodit přes palubu. Firmy v dnešní době preferují kanály jako Facebook nebo Twitter, právě na úkor
blogování. Ale stejně jako conversky, Ray-Ban brýle a The Beatles, blogy jen tak z módy nevyjdou.
Nemusíte se přidávat jen na temnou stranu síly, ať už ji pro vás představují blogy nebo social. Obojí
se navzájem skvěle doplňuje. Pakliže ani na jedno nekašlete.

Vůle a kapacity

Urgovat jednou za měsíc sekretářku, “ať na ten blog něco frkne, když už je teda ten novej kvartál”,
nemá absolutně smysl. Každý čtenář pozná, že autora textu psaní vyloženě otrávilo a už se viděl doma s
rodinou, než za psacím stolem. Takhle tedy prosím ne. Na zájmu a relevantní kapacitě celý blog stojí a padá.
Mám co psát?
Nemusíte být spisovatel, abyste věděli, že sebelepší literát o nudné věci nejspíš napíše zase jenom nudný
text. Pokud sami víte, že psaní o vaší práci by otrávilo i uškrcenou koalu, zkuste se poohlédnout
po alternativním obsahu.
Některá řemesla jsou například velice výživná po vizuální stránce. Sjíždí se do vaší cukrárny přespolní, aby
si zamlaskali nad vaším dortem? Nemusíte popisovat, jak moc je marcipán cítit po mandlích nebo že
šlehačka na vašem milk shaku udrží v pozoru lžičku i deset minut. Ukažte jim to! Dokud nedokážeme po
internetu distribuovat chuť a vůni, spokojte se alespoň s obrázky. Totéž se týká videí či audio obsahu.

Neoblékejte svůj jazyk do black-tie, když mu sluší sportovní elegance

Když jdete s kamarády posedět na zahrádku a urazit pár piv, berete si na sebe žaket? Nejspíš ne.
Stejně tak nemá smysl se na blogu stylizovat do role ruského realisty devatenáctého století. Pište přirozeně,
bez honosných výrazů.
Využijte toho, že blogy zákazníci vnímají jako semioficiální komunikační prostředek. Pokud se musíte
popasovat s nenadálou (a nepříjemnou) situací, těžko byste hledali lepší komunikační kanál pro krizovou
komunikaci.
A hlídejte si překlepy a chyby!

Jsme lidé, ne jen odkaz na Firmy.cz

Díky blogu můžete svým zákazníkům dát nahlédnout za oponu vašeho byznysu. Nepište o každém
posezení nad kávou po práci. Na druhou stranu, jestli se u vás ve firmě z ničeho nic zjevil Daniel Nekonečný
s tygry, lvy a ohňostrojem, to už za zmínku na blogu rozhodně stojí.
Podporujete dobročinné akce nebo pořádáte neotřelé teambuildingy? Tím pádem máte po ruce slušnou
munici a záleží už jen na tom, jak dobře umíte střílet.
Ke sklonku roku 2012 vytvořilo 23 velice ohebných žen světový rekord v naskládání se do výkvětu britského
automobilového průmyslu - klasického Mini. Vešly se tam, ale na výlet by se tak nejspíš nevydaly. A stejný
rozdíl spočívá i v použití sociálních sítí a blogu.
Chcete-li zlepšovat customer service, například poskytováním návodů, prezentací case studies, zkrátka
obsahem, který nevmáčknete do dvou set znaků, blogujte!
Pro ty, kteří byli líní číst výše:
•
Nezavrhujte blogy - mají budoucnost a žijí v symbióze sociálními sítěmi.
•
Pokud se vám nechce, nedělejte to. Žádný blog lepší blogu špatného.
•
Publikujte obsah, který vám sedí - videa, obrázky, audio, text.
•
Nebojte se inspirovat u sousedů, ale nebuďte kopírky.
•
To, co se nevejde na mikroblog, snese blog plnohodnotný.
Vojtěch Heřmánek, Copywriter
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IV. Buďte tam,
kde vás hledají
1.

Blogeři píšou pro vás

Pokud se necítíte na to, vést vlastní firemní blog, využijte jako marketingový kanál existující blogy.
Komunita blogerů se stává pro inbound marketing nepostradatelným partnerem. Autoři blogů v drtivé
většině případů za své psaní nedostávají žádnou odměnu, proto pokud jim nějakou nabídnete, nejčastěji
v podobě výrobku nebo služby na vyzkoušení, rádi se o vás na svém blogu zmíní.
Autentická uživatelská recenze je pro vás tou nejlepší reklamou. Pokud si vyberete silného opinion leadera, můžete díky jednomu článku ovlivnit mínění stovek nebo tisíců čtenářů. Patří k lidské přirozenosti, že
důvěřujeme spíše osobním doporučením od známých, než reklamě.
Pokud se do spolupráce s blogery pustíte, uvědomte si, že jde o riskantní podnik. Autoři rozhodně nebudou váš produkt chválit jen proto, že ho dostali zadarmo. Vždy byste si měli být jistí, že nabízíte skutečně
kvalitní „protislužbu“. Pokud váš výrobek nebo služba nestojí za nic, dá vám to bloger sežrat. Nic jiného mu
ani nezbývá. Pokud by lhal, připravil by se o důvěru svých čtenářů, která je tím nejdražším, co má.
Při navazování spolupráce vždy s blogerem jednejte slušně a dejte mu najevo, že si jeho práce vážíte. Jinak
se pozitivního zmínky a spolupráce vůbec nemusíte dočkat.

Jak si vybrat blog pro spolupráci?

Začněte pátrat mezi tematicky relevantními blogy. Pokud nějaká blogerka věnuje módě a kosmetice
je ideální kandidátkou na barterovou výměnu pro vlasovou kosmetiku. Jestliže prodáváte vrtačky, logicky
potřebujete píšícího kutila.
Pročtěte si pár článků na blogu. Všímejte si stylu, jakým jsou napsané. Zaujali vás? Baví vás je číst, nebo se
jen silou vůle přesvědčujete neutéct? O oblibě blogů vám také hodně prozradí to, jak živo je v komentářích
pod články.
Pokud se pod každým novým článkem objeví deset nových komentářů, autorka se svými čtenáři v diskuzi
komunikuje a odpovídá jim na doplňující dotazy, značí to silnou komunitu. Jste tu správně.
Při výběru si také všímejte toho, jak bloger s obsahem pracuje – točí video návody a výborně fotí? Nenuťte
ho psát článek, pokud mu více vyhovuje jiná forma sdělení.

Kde se berou blogeři?

1)
		
2)
		
3)
		
		
		
4)
		

Znám jej z mého oboru nebo díky svému koníčku, pravidelně čtu jeho blog, pokusím
se ho tedy oslovit.
Vyhledávání pomocí Google (nebo seznam.cz) – zkuste si do vyhledávače zadat nějaká
relevantní klíčová slova např. košile + styl + blog.
Agregátory blogů – na internetu existuje spousta agregátorů, které se snaží vytvořit
komunitu blogerů a to většinou k nějakému zajímavému tématu. Na českém trhu
je takovým agregátorem např. blogerky.cz nebo dnes už méně populární placla.cz.
Na slovenském trhu jde především o kankan.sk
Diskusní fóra – k danému tématu si zkusím projít určitá diskusní fóra, kde se k tématu 		
někteří blogeři mohou vyjadřovat.

Chcete-li obsáhnout i témata, kterým například nerozumíte nebo si v nich nejste jistí, zkuste guestblogging. Jde o formu vedení blogu, kde přispívá více lidí, jde např. o odborníky na danou oblast či téma, kterým
poskytnete prostor pro publikaci na vašem blogu.
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2.

Online magazíny

Online magazíny jsou weby, na kterých se nachází tematicky zaměřený obsah (nejen text, ale i fotky
a videa). Na každém magazínu najdeme jinou cílovou skupinu, která se odvíjí od témat a stylu webu.
Publikační prostor na magazínech je často placený, přesto pokud zde články neumísťujete pouze pro
získání odkazu, ale kvůli propagaci, je tato metoda akceptovatelná. Magazíny se dělí podle tematického
zaměření. Kromě klasických lifestylových magazínů pro muže i ženy najdeme servery zaměřené
na jednotlivá hobby (cestování, golf), nebo třeba i technologie a značky (linux, apple).
Liší se mírou odbornosti a šíří zaměření. Některé z nich si systematicky budují komunitu čtenářů (magazíny
o vaření), jiné uživatelé navštěvují spíše nárazově (zdravotní tématika, rekonstrukce domu).
Pro koho se online magazíny hodí?
Obecně pro všechny firmy - stačí najít vhodný magazín pro žádoucí cílovou skupinu lidí. Na něj umístit
obsah, který bude vytvořen přímo pro konkrétní web. Vždy upravte obsah cílové skupině. Je-li magazín úzce
spjat s vaším tématem, můžete si dovolit odbornější text, než když se jedná o server s širokým tematickým
záběrem.
Přínosy publikace obsahu na online magazínech:
»
vyvolání zájmu o produkty/služby
»
získání relevantní návštěvnosti
»
získání zpětných odkazů
»
posílení brandu
»
články na magazínech se také zobrazují ve výsledcích vyhledávání
»
zajímavé články se šíří i na sociálních sítích
Jaký obsah publikovat na online magazínech? Nezáleží na tom, zda se rozhodnete publikovat články
otevřeně podporující váš brand, návody, recenze nebo infografiky a videa. Vždy mějte na paměti, že obsah
by měl být pro čtenáře zajímavý a přínosný. A samozřejmě, pokud možno unikátní.

Jen kvalitní obsah je zdarma

Cena za publikaci obsahu závisí na konkrétním magazínu - někde můžete publikovat zcela zdarma,
jinde zaplatíte částky v řádech tisíců korun. Vše ale záleží na domluvě s majitelem webu. Zajímavý
a pro čtenáře přínosný obsah může být publikován zdarma.
Vždy mějte na paměti, že publikovat článek na webu s nízkou návštěvností, jen pro získání odkazu, nemá
smysl. Jednak vám hrozí postihy ze strany vyhledávače, a jednak je lépe energii investovanou do tvorby
obsahu „prodat“ potenciálním návštěvníkům, ne jen robotům.
Kde najdu informace o webu a jeho čtenářích a návštěvnosti?
Některé magazíny mají tyto informace uvedené přímo na svých webových stránkách. Případně zde mají
přiložen tzv. Media Kit, který obsahuje základní informace o webu, informace o čtenářích magazínu,
návštěvnost webu, ceny inzerce, reklamní formáty a jiné. Pokud nenaleznete údaje na webu, můžete
požádat o informace jeho majitele.
Větší weby bývají často zastupovány mediálními agenturami, které vám mohou doporučit i další relevantní
webové stránky.
Podle čeho si vybrat vhodný magazín k publikaci obsahu?
•
návštěvnost magazínu
•
důvěryhodnost webu
•
aktuálnost obsahu
•
informace o čtenářích magazínu
Monika Horáková, SEO Specialist
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3.

Wikipedia: Co je v encyklopedii, je pravda

Wikipedie (angl. Wikipedia) je mnohojazyčná webová encyklopedie s otevřeným obsahem, na jejíž tvorbě
spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. Díky svému rozsah a mnoha jazykovým mutacím patří
mezi nejpopulárnější referenční stránky na webu a její obliba neustále roste. Návštěvnost na české Wikipedii není přesně známa, ale pohybuje v řádech desítek až stovek tisíc denně.
Vzhledem k tomu, že Wikipedie je nezávislý projekt, není možné získat z ní odkaz jinak, než přirozenou
cestou. Wikipedie je zcela bez reklam a svůj provoz financuje z fundraisingu.
Přínos Wikipedie pro internetový marketing
Odkazy z Wikipedie jsou vždy s parametrem rel=”nofollow”, nepřenášejí tedy ranky a vyhledávače je berou
jako méně významné. I tak jsou ale velmi cenné, jelikož naznačují, že na odkazovaném webu se nachází
kvalitní obsah, kterému je možno věřit a celý web tedy získává na důvěryhodnosti. Návštěvníci Wikipedie
také mají tendenci odkazy pod jimi hledanými články považovat za relevantní a důvěryhodné. Kvalitně zrealizovaný zápis na Wikipedii tedy může přivést relevantní návštěvnost.

Možnosti odkazování z Wikipedie

Reference
Za předpokladu, že má klient na webu dostatek kvalitního obsahu, je možné z Wikipedie získat i odkaz ve
formě reference. Můžeme vybírat již existující články, které obsahují text, který je nutno doplnit referencí,
či vytvořit nový článek, který by byl ke vložení reference vhodný. Odkaz ze sekce reference většinou odkazuje na konkrétní článek, či podstránku cílového webu.
Externí odkazy
Externí odkazy jsou podobné odkazům z referencí, odkazují však spíše na hlavní stránky webů (např.
externí odkazy u hesla “Fotbal” jsou fifa.com, uefa.com a fotbal.cz). U firemních zápisů (viz níže) existuje
vysoká šance externí odkaz získat, u obecných hesel je šance nižší. Z primárně obsahových webů ale
můžeme získávat i externí odkaz pro obecná slovníková hesla.
Firemní zápis
Pod pojmem firemní zápis se rozumí zpracování článku, který pojednává přímo o dané firmě
(např. http://cs.wikipedia.org/wiki/Samsung). Wikipedie požaduje, aby jakékoliv heslo splňovalo podmínky
encyklopedické významnosti. Tím si v podstatě editoři Wikipedie vyhrazují právo smazat jakýkoliv článek,
který by toto pravidlo nesplňoval. Pro firemní zápisy je vhodné mít známou firmu, s množstvím zmínek,
či referencí v online, i offline světě. Pro firemní zápisy jsou klíčové ověřené informace přímo od konkrétní
firmy a jejích zaměstnanců, které ovšem musíte být schopní ověřit z otevřených zdrojů. U firemního zápisu
můžeme získat odkaz jak ze sekce externí odkazy, tak i z referencí a posílit tak efektivněji návštěvnost na
odkazovaném webu.

Kontrola a editace hesel

Článek na Wikipedii může, díky tomu, že má otevřený obsah, přidat každý a to samé platí
i pro odkazy. Editoři Wikipedie a správci daných sekcí však články kontrolují, např. kvůli drobným úpravám.
U této kontroly se zároveň dívají i na odkazy, které z článku vedou a hodnotí, zda jsou tyto weby
dostatečně přínosné. „Schválení“ článku neexistuje, článek se na Wikipedii objeví hned po jeho uložení,
avšak pokud je vyhodnocen jako nevýznamný, či nedostačující, může být smazán. Proto, aby článek přinesl
užitek vaší inbound strategii, musí obstát před přísnými editory.
Wikipedie je považována stále většinou populace za velice relevantní a důvěryhodný zdroj. Získáte-li proto
na této stránce firemní zápis nebo odkaz na váš web, stoupne vaše důvěryhodnost v očích publika.
Ondřej Kuděla, linkbuilder
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4.

Mapy

Mapy se, především na internetových stránkách, používají k zobrazení pobočky na mapě, aby zákazník měl
jasnou představu, kde najde sídlo společnosti. Mapy jsou také vhodné pro zobrazování akcí, probíhajících
školení nebo dalších událostí spojených s reálným místem. Mezi české zástupce patří Mapy.cz a ze
zahraničí Maps.google.com. Oba servery podporují zobrazování firemních zápisů, které jsou převzaty
z katalogu Firmy.cz pro Mapy.cz a Google Places pro Maps.google.com.

Mapy.cz

Mapy.cz jsou pod záštitou největšího českého vyhledávače Seznam.cz. K nalezení jsou mapy
z Evropy, a částečně i dalších oblastí světa.
Na mapě lze zobrazovat fotografie, které přidávají uživatelé, turistické trasy, dopravní informace, cyklotrasy,
restaurace, bankomaty, veřejnou dopravu a mnoho dalších. Mimo obecného zobrazení mapy je možné
použít mapy turistické nebo letecké snímky.
Vyhledávač Mapy.cz je úzce provázán s databází firemních kontaktů Firmy.cz. Veškeré firmy zde zapsané
(a je jich skoro 570 000) jsou napojeny na Mapy.cz, můžete si je tak stejným způsobem vyhledat na obou
webech. Samotné vkládání a aktualizace firemních kontaktů probíhá přes Firmy.cz. Jakmile je vše schváleno
administrátory (kontrolují správnost údajů), objeví se váš kontakt automaticky i na Mapy.cz
Základní zápis do Firmy.cz je neplacený a umožňuje mít zde název firmy, popis, adresu, telefon a webové
stránky. Zápis na Firmy.cz lze mít i placený, pak už je možné mít v profilu i své logo, delší popisek, více
kontaktů či webů. Ve vyhledávání či kategoriích Firmy.cz se také tyto záznamy zobrazují výše než neplacené.
Algoritmus vyhledávání firem na Firmy.cz a Mapy.cz je však odlišný a tak pořadí výsledků na stejný dotaz
může být na obou webech jiný. Stejná je tak pouze samotná karta kontaktu.

Maps.google.com

Největší vyhledávač na světě má mezi svými produkty i mapy. Velká výhoda maps.google.com
je funkce Street View, kdy uživatel má možnost zobrazit fotografie z místa na mapě. V současné době
je takto zmapována většina ČR. Firemní zápisy na mapách jsou z katalogu míst s názvem Google Places
integrovaného do Google+.

Nenechte zákazníka tápat a bloudit. Provázání vašich webových stránek s mapou a zápisem na Firmy.cz
rozhodně neodkládejte. Události a speciální akce můžete propojit s mapou i na sociálních sítích.

Pavel Prokop, SEO Specialist
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5.

Adresář míst Google - kdo není na mapě, jako by neexistoval

Google Places, neboli adresář míst je rozšíření Google Maps, které vám umožňuje vytvářet a spravovat vaše
pobočky, díky kterým máte větší šanci uspět v lokálním vyhledávání a získat výhodu na mobilních zařízeních.
S růstem počtu mobilních zařízení s přístupem na internet je dnes více než dříve žádoucí mít zápis vaší
firmy na této databázi veřejných míst, protože pokud uživatel zadá do vyhledávání dotaz, jako první mu
nabídne Google výsledky v jeho blízkosti.
Data od Googlu hovoří jasně - celých 73 % online aktivity uživatelů je spojeno s lokálním obsahem. 82 %
místních vyhledávání hledá telefonní číslo nebo způsob, jak se do daného místa dostat. Pokud například
zadáte do vyhledávání dotaz “kadeřnictví praha”, podstatnou část výsledků zabere výpis míst z adresáře
Google, která souvisí s daným dotazem, včetně adresy, telefonního čísla atp. Pokud se nezobrazíte
na tyto lokální dotazy, dost možná tím přicházíte o velkou část svých potenciálních zákazníků.

Pro koho jsou Google Places určené

V podstatě pro každou firmu, která má nějaké fyzické sídlo. Pokud má vaše firma více poboček, i
tyto pobočky by měly mít na Google své čestné místo. Díky zanesení firmy do katalogu pak můžete doplnit
své PPC inzeráty o informace z Adresáře Google. Díky tomu zvětšíte svůj inzerát a zvýšíte šanci, že uživatele
zaujme.
Krom toho budete na lokální výrazy, například již zmíněný výraz “kadeřnictví praha”, umístěni do velké mapy
míst, splňující toto kritérium v uživatelově okolí. Mapa se zobrazí vpravo od výsledků vyhledávání a díky
ní snadno najdete podnik, který je k vám nejblíže.
Co k tomu potřebujete?
Účet Google, resp. Google+. Aby Google zamezil anonymnímu komentování a hodnocení daných míst,
integroval jej do své sociální sítě Google+. Na Google+ tak pro každé místo vznikne stránka (Local Page),
kde uživatelé mohou dané místo komentovat a hodnotit. Google se tak snaží přiblížit službě Foursquare.
Po přihlášení do Google+ a žádosti o vytvoření pobočky budete vyzváni k zadání telefonního čísla daného
místa. Google zkontroluje svoji databázi a ověří, zda již zápis neexistuje a případně automaticky vyplní
některé údaje. Tedy pouze v případě, že místo není pod správou nějakého jiného účtu.
Po následném vyplnění všech podstatných informací jako je adresa, kontakt, otevírací doba, obor podnikání
atp., musíte odsouhlasit zaslání reálného, papírového dopisu na danou adresu. V dopise obdržíte speciální
PIN, kterým autorizujete své místo. Pokud má vaše společnost více poboček, není nutné zasílat PIN pro
každou žádost zvlášť. Existuje speciální formulář pro zadání více míst.
Pohled do budoucnosti
Nejen díky své platformě Android, ale i díky Google aplikacím na ostatních mobilních platformách, umí
mobil při vyhledání hlasem navigovat zákazníka přímo do cíle. Do budoucna můžeme počítat i s tou
možností, že bude stačit pouhé namíření čočky fotoaparátu na konkrétní budovu a Google vám řekne,
které firmy v ní sídlí.

Registrací v Google Places získáte obrovskou výhodu ve výsledcích vyhledávání u lokálních výrazů, nebo při
vyhledáváním z mobilních zařízení. Při registraci nezapomeňte na pobočky.
Luděk Pulicar, SEO konzultant
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6.

Zbožové vyhledávače

Zbožové vyhledávače, někdy také nazývané jako zbožové srovnávače, katalogy zboží, nebo jen zbožáky,
se staly za poslední dobu velmi silným zdrojem kvalitní návštěvnosti pro většinu internetových obchodů.
Zbožové vyhledávače jsou specializované webové služby, které nabízejí uživatelům vyhledat zboží a
následně porovnat jednotlivé internetové obchody, které jej nabízejí. A to především z pohledu ceny zboží,
dostupnosti v obchodě, ceny za dopravu, ale také dalších informací, dle kterých se uživatel může rozhodnout, ve kterém obchodě si produkt koupit.
Velkou výhodou těchto služeb je kvalita návštěv, kterou zbožové vyhledávače dodávají. Uživatelé, kteří
využívají zbožové vyhledávače, jsou již rozhodnuti o nákupu a pouze hledají obchod, kde nakoupit. Proto
konverzní poměr těchto návštěv bývá výrazně vyšší než z ostatních zdrojů návštěvnosti.

Datový soubor

Veškeré informace o zboží nabízené obchodem (například název, popis, či cena zboží) se předávají
zbožovému vyhledávači pomocí datového souboru, nejčastěji ve formátu XML. Datový soubor vytváří webmaster internetového obchodu. Data se pak automaticky generují z databáze, kterou obchod má o svých
produktech. Datový souhlas si pak jednou za čas (běžně 1x za den) vyhledávač zboží stáhne a aktualizuje
svou databázi. Čím kvalitnější a kompletnější feed zboží je, tím lépe je obchod z pohledu vyhledávače hodnocen.
Technické chyby
Technických chyb v XML feedu již v současné době nebývá mnoho a nemají přímý vliv na pozice produktů
ve vyhledávači zboží, avšak mohou ovlivnit to, jakým způsobem robot vyhledávače dokument prochází
a čte. Při závažnějších nedostatcích nemusí být robot schopen dokument nebo jeho část přečíst, což má
za následek méně spárovaných, a tedy zobrazených produktů ve vyhledávání. Mezi hlavní technické chyby
můžeme zařadit duplicitní produkty ve feedu, použití HTML značek, mezery v URL adresách či neuzavřené
značky.

Hlavní vyhledávače a jejich specifika

Na českém trhu se nachází tři hlavní vyhledávače zboží, které tvoří výrazný podíl z celkové
návštěvnosti těchto specifických vyhledávačů. Jedná se o Zbozi.cz, Heureka.cz a Google nákupy.

Zbozi.cz

Zbozi.cz je již dlouhou dobu jeden z největších vyhledávačů zboží, především díky své silné podpoře
internetového portálu Seznam.cz. Svými službami, které návštěvníkům a e-shopům nabízí, sice nedosahuje konkurenční Heureky.cz, zpravidla však stále ještě přivádí do internetových obchodů nejvíce
návštěvníků.
Ještě do nedávna Zbozi.cz nabízelo obchodům možnost inzerce svého zboží zdarma se službou „Zboží
základ“. Od března 2013 je však Zbozi.cz ryze placená služba. Kdy „Zboží základ“ se transformovalo
na službu „Neupřednostněné položky na Zbozi.cz“. Zboží obchodu je dostupné pouze pomocí
fulltextového hledání a každý uskutečněný proklik je zpoplatněn cenou 0,2 Kč bez DPH.
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Heureka.cz

Heureka.cz díky svým dlouhodobě špičkovým službám nejen pro své uživatelé, ale také pro internetové
obchody patří k druhému velkému hráči na poli zbožových vyhledávačů. Výhoda registrace na Heurece.cz
je, že se zboží zobrazuje také v dalších vyhledávačích zboží, jako je Srovnanicen.cz, Nejlepsiceny.cz, Zbozi.
centrum.cz, Zboziatlas.centrum.cz a Seznamzbozi.cz. Na Heurece.cz lze inzerovat zboží, jak zdarma, tak
v placeném režimu, ve kterém lze z pravidla oslovit několikanásobně více zákazníků.
Ověřeno zákazníky
Ověřeno zákazníky je jedna z hlavních a v dnešní době velmi důležitých služeb, kterou Heureka.cz nabízí.
Služba je poskytována zcela zdarma. Jediným nákladem je implementace služby do obchodu pro automatické zasílání dotazníku uživatelům, kteří provedou nákup. Získat certifikát lze pomocí recenzí
od zákazníků obchodu. Po získání určitého počtu kladných recenzí získá obchod certifikát Ověřeno zákazníky.
Výhody certifikátu jsou především:
»
zpětná vazba pro obchod od jeho zákazníků,
»
možnost získat lepší pozici v porovnání cen,
»
zvýšení důvěryhodnosti obchodu.
Garance nákupu
Garance nákupu je další certifikát, který Heureka.cz nabízí. Heureka.cz svým registrovaným uživatelům garantuje vrácení peněz až do výše 10 000 Kč, pokud obchod nesplní své zákonné povinnosti. Garance platí,
pokud obchod nedodá předem zaplacené zboží, dodá zcela odlišné zboží nebo nevrátí peníze za vrácené
zboží v zákonné lhůtě 14 dnů. Základním předpokladem získání Garance nákupu je již zmíněný certifikát
Ověřeno zákazníky a dlouhodobě vykazovat špičkové průměrné hodnocení uživatelů.
Partner sekce
Další velmi významnou službou Heureky.cz je Partner sekce. V každé sekci se může stát partnerem pouze
jeden internetový obchod. Partnerem se může obchod stát zdarma, podmínka je připravit textového nákupního rádce o několika článcích, který pokryje tématiku a poradí uživatelům, jak vybírat zboží v dané sekci.
Partner sekce se následně stará o odpovídání na dotazy uživatelů u produktů a v poradně sekce, čímž si
může zvyšovat renomé v daném oboru. Heureka.cz na oplátku umístí logo a odkaz na partnera v pravém
panelu dané sekce.
Nákupní košík
Jedná se o nový model nakupování, který mohou uživatelé Heureky.cz využít vedle klasického modelu,
srovnání cen internetových obchodů. Princip je v tom, že celý nákup proběhne na Heurece.cz. V případě
nákupu prostřednictvím Nákupního košíku je obchodu účtována provize z prodeje. Výše provize se liší dle
kategorie, do které zboží spadá. V průměru se provize pohybuje okolo 5 %. Standardní PPC systém zůstává
nezměněn, ve vybraných kategoriích ho doplní model Košíku. Podmínky pro implementaci nákupního
košíku jsou následující: mít certifikáty Ověřeno zákazníky a Garance nákupu, dlouhodobě vykazovat špičkové
hodnocení a být v PPC režimu (placená služba).
Heureka Point
Heureka Point je označení pro síť výdejních míst Ulozenka.cz, která zajišťuje internetovým obchodům výdej
zboží na svých pobočkách v ČR a SR. Lze tak díky Heureka pointu nabídnout svým zákazníkům osobní odběr
v Praze, Brně, Plzni, Ostravě, Olomouci, Hradci Králové, Českých Budějovicích a Bratislavě.

Google nákupy

Google nákupy nabraly v poslední době na významu, a to především díky možnosti spuštění placené
kampaně PLA (Product Listing Ads) v Google AdWords. V samotných Google nákupech lze ale inzerovat
zdarma. Stačí pouze připravit XML feed, který je od předchozích zbožových vyhledávačů odlišný a registrovat obchod pomocí Google Merchant Center. Zboží je pak dohledatelné pomocí fulltextového hledání
na Googlu pomocí záložky „Nákupy“.
Zbožové vyhledávače umožňují uživatelům získat porovnání mezi jednotlivými obchody, a proto jsou stále
vyhledávané. Dobrou pozici můžete získat ve většině zbožáků i bezplatně díky kvalitnímu obsahu.
Matěj Velička, SEO konzultant
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7.

Soutěže: Bába Tutovka online

Soutěže patří mezi další zdroje inbound marketingu. Základní přínos může být zlepšení image vaší
společnosti, šíření informací o produktu či službě, akvizice fanoušků na sociálních sítích nebo získávání
informací o cílové skupině zákazníků.
Jedná se o nástroj, který je sice bezplatný (proto inbound), avšak vyžaduje investici ve formě výhry (věcné
nebo v podobě služby).

Právní aspekty

Podmínky, vyhlášení soutěže i vyhlášení výsledků musí být v souladu se zákony České republiky.
Dále je nutné ošetřit dva základní aspekty:
»
Zpracování osobních údajů.
»
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení.
V soutěžích se ze zákona nesmí používat pohonné hmoty, léky na předpis, zbraně, tabákové výrobky a gambling. Výhry v soutěži nesmí obsahovat alkohol, tabákové výrobky, mléčné výrobky, léky na předpis a zbraně.

Nejčastější typy soutěží

Zákon umožňuje dva typy soutěží - spotřebitelskou loterii (nutná registrace na finančním úřadě)
a veřejný příslib. Ten má obvykle podobu:
»
Losování - Výherce je losován na základě testování nebo popisu produktu, služby nebo
		
předání určitých informací (vyplnění dotazníku). Musí splňovat zákon o loteriích, tedy
		
od určité výše výhry je nutný i státní dozor.
»
Kvízu – Splnění soutěže je uhádnutí, nebo zjištění odpovědi na hádanku. Obvykle bývá
		
zakončen losováním, protože správných odpovědí může být víc.
»
Tipování – „Trefit se” do nejpřesnějšího výsledku na základě otázky (obvykle bez losování).
»
Kreativní soutěž - Obvykle výroba banneru, fotografie, obrázku, napsání textu apod. 		
		
Výherce získá cenu na základě “chytrého vyhodnocení” – výběr poroty apod.

Kde publikovat soutěže?
V zásadě existují tři možnosti:
»
Na sociálních sítích.
»
Na soutěžních serverech
»
Na vlastní doméně (webu).

Sociální sítě
Sociální sítě mohou přitáhnout velké množství soutěžících (obecně platí, že lidé na sociálních sítích rádi
soutěží, hrají si a sdílejí). Umístění soutěží na sociálních sítích dále pomáhá vytvářet odkazy přímo na stránky
pořadatele soutěže. Nevýhodou je však určité svázání pravidly konkrétní sociální sítě.
Při pořádaní soutěže na Facebooku nesmíte:
»
Určit výherce na základě nejvyššího počtu sdílení, komentářů a „to se mi líbí“.
»
Určit výherce na základě nejrychlejší nebo nejpřesnější odpovědi, odpovědi v anketě
		
(facebook question),
»
Určit výherce na základě zaslání obrázku, příspěvku, checku (place) – může sloužit jako
		
vstup do soutěže.
»
Určit výherce s podmínkou stát se fanouškem stránky.
»
Kontaktovat výherce pomocí kanálů Facebooku.
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Vždy musíte uvést, že Facebook není pořadatelem soutěže!
Vzhledem k přísným pravidlům se jako nejčastěji používané řešení jeví samostatná aplikace přidaná
do záložek Facebooku stránky.
Pro Google+ platí prakticky stejné podmínky jako Facebook.
Při nedodržení pravidel jednotlivých sociálních sítí vám jejich provozovatel může zablokovat nebo smazat
účet.
Soutěžní servery
Soutěžní servery obvykle nabízejí fullservis. V praxi to znamená, že za klienta mohou zpracovávat výsledky,
reagovat na jednotlivé přihlášky nebo přímo losovat a vyhlašovat vítěze. Mezi výhody tedy patří skutečnost,
že se klient téměř o nic nemusí starat. Nevýhodou pak, že nemá situaci úplně pod kontrolou.
Mezi nejčastěji využívané soutěžní servery patří:
»
www.souteze.cz
»
www.ceske-souteze.cz
»
www.websouteze.cz
»
www.vyhrajto.cz
»
www.soutezime.cz
Vlastní doména (web)
Provozovat soutěže na vlastním webu znamená znát právní legislativu, mít kapacity na odpovědi, vyhodnocení a vyhlášení. Také je třeba mít dostatečný výkon serveru pro případy, kdy dochází k náhlým nárůstům
návštěvnosti, a to zejména při vyhlašování výsledků apod.
Technické problémy mohou zkazit dojem ze soutěže nebo poškodit pověst pořádajícího. Výhoda pořádání
soutěží na vlastní webu je ale jasná. Máte vše pod kontrolou a nejste svázáni jinými pravidly než zákony ČR.

Proč pořádat soutěže?
•
Akvizice fanoušků - Získání fanoušků pomáhá k přirozenému odkazovému profilu
a zvyšuje autoritu stránek.
•
Osobní a kontaktní údaje - Slouží k zasílání newsletterů, reklamních akcí a vnitřnímu
průzkumu trhu.
•
Šíření povědomí- Informace pro širokou veřejnost o produktu nebo službě.
•
Zábava - Prosté pobavení publika a příprava pro linkbaiting.
•
Image - Zvýšení podvědomí o značce.

Kristýna Hendrychová, linkbuilder
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IV. Audiovizuální obsah
1.

Audio nahrávky a podcasty

Každý den se na nás valí obrovské množství informaci a my nejsme schopni je všechny vstřebat. Pokud
se chcete odlišit od konkurence a získat si pozornost publika, zvolte pro svůj obsah formu zvukových stop.
Audio nahrávky a podcasty jsou skvělou formou publikace nových zajímavých informací, které mají tu
výhodu, že jsou “přenosné”. Kamkoliv zákazník jde, může mít nahrávky při sobě. S růstem popularity
chytrých telefonů lze audio obsah poslouchat prakticky kdekoliv.

Podcasting a podcasty

Pojem „podcasting“ vznikl spojením slov iPod (MP3 přehrávač firmy Apple) a broadcasting (vysílání).
Podcasting je šíření audio nebo video záznamů (podcastů).
Podcasty si uživatel stáhne do svého počítače a přehraje v programu, který běžně využívá (např. iTunes).
Speciální program pak sám pomocí RSS stahuje nově publikované audio soubory do počítače uživatele.
Giganti jako Disney, McDonalds, American Airlines a spousty dalších společností sází při tvorbě obsahu
právě na audio. Podcasty zveřejňují i tištěná média, televizní komentátoři nebo politici (podcasty mají často
formu mluveného slova). V České republice podcasting využívají především rádia, které tak mezi posluchače
šíří svoje pořady (např. Český rozhlas, Evropa 2).
Proč do své inbound strategie zařadit i podcasty?
»
Jejich popularita každým dnem roste.
»
Šetří zákazníkům čas (stahování probíhá pravidelně a automaticky).
»
Dají se poslouchat kdekoliv (v autě, při cestě do práce).
»
Pomáhají budovat pozici odborníka na daném trhu.
Co potřebujete k tvorbě podcastů?
»
Mikrofon.
»
Software pro nahrání a editaci (spousta ho je na internetu zdarma).
»
Prostor na publikaci (mp3 na webu, audio platformy).

Strategie tvorby podcastů

1. Jaká je vaše firemní image?
Ujasněte si, zda jsou podcasty v souladu s vaší firemní marketingovou strategií. Nezapomeňte,
že v inboundu by se měly všechny kanály doplňovat a podporovat. Propagujte proto svůj audio obsah
na sociálních sítích i na webu.
2. Kdo jsou vaši posluchači?
Zamyslete se, kdo jsou potenciální posluchači. Jsou to zákazníci, obchodní partneři nebo fanoušci?
Bude pro ně váš obsah zajímavý?
3. Jak často chcete nové podcasty zveřejňovat?
Udělejte si představu, jak často budete nový obsah publikovat. Denně, týdně, měsíčně, podle aktuálních
témat?
4. Kdo bude podcasty vymýšlet a plánovat?
Máte nápady a jste dostatečně kreativní nebo starost o audio obsah delegujete na někoho jiného?
Kdo audio namluví, kdo se bude starat o záznam, editaci?
5. Jakou budou mít podcasty formu?
Ujasněte si, co bude obsahem vašich audio nahrávek. Bude to monolog nebo rozhovor? Informace,
motivační obsah, nebo dokonce zábava?
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Jak často a jak dlouhé podcasty publikovat?
Ideální je podcasty publikovat 1x týdně. Pokud však nemáte dostatek obsahu, nápadů nebo vyhrazeného
času, můžete zveřejňovat podcasty i jednou za měsíc. Délka podcastů je samozřejmě závislá na tématu
a obsahu. Optimální délka nahrávek bývá 20-30 minut.

Zapojení audio obsahu do inbound strategie
Vytvořte textovou variantu vašich podcastů
»
Pomůžete vyhledávačům pochopit obsah podcastů, který jinak z audio nahrávek nedokážou
		
rozpoznat. Ujistěte se, že využíváte klíčová slova (SEO).
Vytvořte příspěvek na blogu
»
Podcasty mohou obsahovat řadu cenných informací, ale mějte na paměti, že ne všichni
		
chtějí poslouchat audio obsah. Vytvořte o podcastu příspěvek na blogu. Opět nezapomeňte
		
na optimalizaci pro vyhledávače.
Zahrňte podcast do vašeho newsletteru
»
Možná už máte řadu zákazníků, kteří odebírají váš newsletter. Využijte této možnosti
		
a informujte o novém podcastu ty, kteří už váš obsah chtějí pravidelně dostávat do své
		
emailové schránky.
Dejte o podcastu vědět na sociálních sítích
»
Můžete využít Facebook, Twitter, Google+ a další sociální sítě, a pomoci tak šíření podcastů.
		
Ideálně nasměrujte fanoušky přímo na vaše webové stránky. Zahrňte jak audio, tak
		
textovou variantu - dáte tak uživatelům na výběr, jakou formou chtějí obsah konzumovat.
Co podcasty přináší a jak jejich úspěch měřit?
Podcasty jsou ideální pro zaujmutí nových nebo udržení stávajících zákazníků. Jejich prostřednictvím
posílíte vztah k vaší značce upřímnou, velmi přímou cestou. Díky tomu, že počet stažení digitálních souborů
se dá přesně sledovat, měření úspěšnosti podcastů je velmi jednoduché. Nezapomeňte sledovat i to, jak
lidé sdílejí vaše podcasty na sociálních sítích.

Pokud jste doposud neuvažovali o využití audio nahrávek a podcastů, doporučujeme je do vaší obsahové
strategie zařadit. Je to velice univerzální a mobilní druh obsahu, který navíc může podporovat i další oblasti
vaší inbound strategie (web, blog, sociální sítě).

Kristýna Hendrychová, linkbuilder
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2.

Videoservery

Videoservery jsou portály specializované na distribuci videí. Každý z nich má jiný druh návštěvníků, a proto
je nutné pečlivě zvážit, za jakým účelem videa na servery nahráváme. Video obsah je výhodný pro eshopy,
které mají zájem představovat své produkty a testovat je pro své zákazníky. Pro majitele produktů, u nichž
je obsluha nebo instalace náročná, mohou videoservery fungovat jako kanál pro distribuci návodů a rad při
zprovozňování. Video je také vhodným nástrojem prezentování recenzí, referencí a prodejních výhod.
Ve světě je nejpoužívanější samozřejmě server YouTube, kterému se budeme věnovat v samostatné kapitole.
Stream.cz
Z českého prostředí se jedná především o server Stream.cz, který je od roku 2007 spojený se Seznam.
cz. Jeho denní návštěvnost dosahuje téměř 250-300 tis. unikátních návštěvníků. Podpora existuje i pro
návštěvníky s mobilními zařízeními v podobě stránky m.stream.cz. Videa ze Stream.cz se objevují i ve
vyhledávači na adrese videa.seznam.cz. Nahrávání videí a správa kanálu je zdarma. Pokud jste platící zákazníci Seznamu, máte možnost propagovat svůj kanál zdarma.
Vimeo.com
Vimeo.com je zahraniční videoserver, který obsahuje videa převážně s uměleckým nádechem a velkým
důrazem na originalitu. Videa je možné zařazovat do skupin, kanálů a alb. Existuje více typů účtu. Základní
účet je omezen pouze na úložný prostor 500 MB za týden a omezený počet zařazení do skupin, kanálů
a alb. Firemní účty začínají přibližně na ceně 4 000,- Kč a podporují personalizaci vzhledu a detailní report
zhlédnutí.

Video obsah je vhodný pro:
•
Pro jakýkoli obchod, který má zájem představovat své produkty nebo služby.
•
Pro společnosti, které prodávají obtížněji sestavitelné zboží nebo zboží náročné na obsluhu.
•
Pro produkty, u kterých jsou klíčové reference nebo recenze.

Pavel Prokop, linkbuilder
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3.

YouTube

YouTube není snad ani potřeba nějak představovat. Server funguje na základě umisťování a sdílení videí,
která vkládají sami uživatelé. YouTube je také druhý největší vyhledávač hned po Google. Tuto skutečnost
vyřešil Google po svém a YouTube koupil. Nyní tedy spadá pod společnost Google.
Pro založení profilu stačí pouze vlastnit účet na gmail.com, který se propojí s profilem na YouTube. Profil
lze také autorizovat sms zprávou.
Uživatelé YouTube si mohou svůj profil upravit. Lze měnit například vzhled pozadí nebo nahrát fotku.
YouTube můžete využívat i pro propagaci produktů – nahrávat návody, ukázky nebo recenze. Video,
které se chystáte nahrát na svůj profil, pojmenujte lákavě a jasně, přidejte mu tagy (štítky) a pak jen
sledujte, jak se zvyšuje počet zhlédnutí.
No dobře, zas tak jednoduché to není. Sledujte, jaké jsou momentální trendy v hledanosti videí. YouTube
kanál nabízí také nástroj, který nám usnadní vyhodnocování úspěšnosti a návštěvnosti profilu - YouTube
Analytics.
Kromě výše zmiňovaných výhod je YouTube i dobrým „krmením“ pro SEO. Zpětné odkazy s atributem
„no-follow“ vedou z velmi autoritativního webu. Výhodou je i vysoká návštěvnost kanálu YouTube. Můžete
tak jeho prostřednictvím dát vědět publiku o nových produktech, posílit svůj brand nebo prostřednictvím
odkazů zvýšit návštěvnost na svém webu.

Dobře zvolený název videa, který upoutá pozornost, jasně sděluje, o čem video bude a obsahuje klíčová slova,
je základem úspěchu. Nezapomeňte přidat štítky a odkaz na svůj web.
Vladimír Voral, linkbuilder
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4.

Boříme mýtus o neexistenci video copywritingu

Pokud jste si až dodnes mysleli, že video nemá text, vyvedeme vás z omylu. Videa bývají často plná textu.
Ať již psaného, či mluveného. I tento text ale musí respektovat zákonitosti platné v běžném copywritingu.
Klíčem k úspěchu je soulad mezi vizuální a zvukovou složkou. No a především dobrý nápad.
Jak poznáte, že vaše video mělo úspěch?
»
Je sdílené na sociálních sítích.
»
Uživatelé odebírají váš Youtube/Vimeo kanál.
»
Aktivně hledali doplňující informace.
»
Odebírají vás i na jiných sociálních sítích.
»
Naplňují se cíle, které jste si před tvorbou videa vytyčili.

Text tzv. do huby

Základem textu, který je primárně psaný pro mluvený projev, je srozumitelnost, krátké a jednoduché věty, sdělení vystavěné dle zákonitostí tzv. klasické pyramidy. Lehce se totiž stane, že uživatel promešká
úvodní pasáž. Musíte mu umožnit pojmout klíčovou partii sdělení v další části. Text na papír a text pro mluvený projev není jedno a to samé.
Jak tedy na textaci videí?
Velká myšlenka, minimum textu
I videa takřka bez textu mohou být marketingově velmi úspěšná. Odmyslíme-li si kompletně vizuální složku,
nezbývá nám kromě hudebního podkladu v podstatě nic, čím diváka můžeme zaujmout. Vyjma finálního
úderu v podobě vymazleného claimu. Pokud dokážete stěžejní myšlenku vtělit do jednoduché věty, máte
vyhráno.
Co musí závěrečený claim obsahovat?
»
příběh
»
podstatu produktu
»
persvazi
Příliš textu, hodně legrace
Druhý způsob je opačným extrémem předchozí varianty. Video přehlcené textem nemusí být apriori ta
špatná varianta. Základem je vypointovat sdělení tak, aby množství textu bylo v rámci sdělení smysluplné.
Pokud mluvený projev podpoříte například heslovitě psaným textem, který zapadne do rámce vizuálu, máte
velkou šanci, že si divák zdvojené informace snadno zapamatuje. Neotřelý způsob zpracování vede
k úspěchu.
Nula textu, spousta mluvení
Pro přemíru mluveného slova snadno platí “jedním uchem tam, druhým ven”. Jak tomu zabránit? Musíte
přesně mířit a mluvené slovo zacílit tam, kam potřebujete. Neznalost cílové skupiny a záměrné zacílení tzv.
na všechny není příliš dobrý nápad. Můžete sklouznout do stereotypů a výrazových klišé. Ve výsledku tedy
neoslníte nikoho. Dobrat se úspěchu dopomůže třeba dialekt, slang, opinion leader, fráze, které mají šanci
zlidovět. Zde platí více než kde jinde “odliš se nebo zemři”.

Pro videocopy platí v podstatě stejná pravidla jako pro webcopy. Jen s tím rozdílem, že úspěšnost textu ve
videu stojí a padá společně s vizuální složkou. Text a obraz spolu musí tvořit harmonické duo.
Jana Moravcová, Copywriting Manager
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8. Infografika

Infografika je vizuální ztvárnění informací, dat a vztahů mezi nimi.
I když je to v současnosti velmi moderní způsob sdělování informací, není zas tak nový, jak by se mohlo
zdát. Již v roce 1869 publikoval profesor Minard infografiku, v které geniálně spojil trasu Napoleonova
pochodu na Moskvu (a ústupu z ní) s teplotami, které tehdy vládly, a s počtem vojáku, které v jednotlivé
dni tažení měl.
Co je infografika?
Infografika by měla sdělovat informace z nějakého oboru, které jsou pro cílovou skupinu přínosné,
způsobem, který ulehčí pochopení vztahů mezi nimi. Jako součást inboud marketingu (nebo LB) by měla
mít potenciál virálního šíření. Pokud si opravdu dáte na infografice záležet, vznikne vám umělecké dílo,
které přitáhne pozornost, zvýší povědomí o vaší značce a může zlepšit vaši pozici na trhu.

Postup tvorby infografiky

1. Cílová skupina
Koho chceme infografikou oslovit a s jakým cílem? Můžeme mířit na klienty, konkurenci nebo odbornou
veřejnost, média nebo širokou veřejnost. Cílem může být popularizace nové služby nebo produktu, celé
firmy nebo její části, popsání výrobního procesu, vzdělávaní, pomůcka pro zákazníky, pobavení atd. Je
důležité určit, jestli chceme, aby cílová skupina po přečtení infografiky něco udělala – odkázala na nás,
nakoupila, napsala o nás nebo o infografice, citovala z ní, změnila své chování…
2. Sdělení
Na základě bodu 1 je potřebné určit téma a obsah. Nalézt podstatu toho, co chceme říct cílové skupině
infografikou, nemusí být jednoduché – často jsou potřeby firmy odlišné od potřeb cílové skupiny.
Obsah infografiky by měl přinést užitek firmě i čtenáři. Už v této fázi bychom měli vědět, jestli máme
nebo můžeme získat informace a data, na základě kterých infografiku chceme vytvořit.
3. Data
Získaní dat, která chceme využit a která odpovídají zamyšlenému sdělení a podporují ho:
»
Z interních zdrojů (statistik prodejů apod.).
»
Z veřejných zdrojů (Wikipedie, knihovny apod.).
Následuje fáze dataminingu. Extrahovaní informací z dat, strukturování dat. Co se hodí pro navrhovanou
infografiku a co ne.
4. Příprava scénáře infografiky
»
Vytvořte hlavní body infografiky a jejich pořadí.
»
Vytvořte pro jednotlivé body textový obsah, nadpisy, popisky grafů a obrázků…
»
Nebojte se při tvorbě scénáře infografiky vytvářet papírové skici a makety. Získáte lepší
		
představu o výsledním produktu
»
Najdete související podklady, včetně obrázků, fotek a log v příslušné kvalitě a ověřte si,
		
že máte licenci na jejich použití.
5. Design
Ujistěte se, že máte všechny podklady, včetně corporate identity kompletní, schválené a v pořádku.
Grafikovi dejte maximum informací o cíli infografiky a cílové skupině, aby jim mohl přizpůsobit styl. Ujistěte
se, že rozumí, která data chcete zobrazit a jakým způsobem. Práce grafika je nejdražší, časově náročná
a nejpracnější na opravy, proto je zadání klíčové pro kvalitu i cenu výsledku. Čím méně korektur bude
nutné udělat, tím lépe.
6. Kontrola publikace
Publikace infografiky je důležitá stejně jako její tvorba. Musíte zabezpečit, aby se grafika dostala ke svému
publiku. Připravte si dopředu publikační plán, ve kterém stanovíte, kde a jakým způsobem infografiku
uveřejníte a jakou cílovou skupinu (kvalitativně i kvantitativně) zasáhnete.
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Nejčastější typy infografik

Při návrhu nezapomeňte, že infografika nejsou jenom grafy. Existuje mnoho typů infografik
a v některých dokonce žádny graf není.
»
„Výrobní“ postup: Seznam (číslovaný) jednotlivých kroků nějaké činnosti nebo procesu.
		
Návod, jak něco udělat krok po kroku.
»
Seznam vlastností: Popis různých vlastností rozličných objektů. Často v přehledné tabulce.
»
Timeline: Informace uspořádané podle časové osy.
»
Vizualizovaný článek: Obsah infografiky by se bez problému dal popsat v textu bez
		
jediného obrázku. V infografice může být text graficky rozčleněn a důležité části zvýrazněny.
»
Porovnání dvou objektů: Porovnání dvou objektů na základě různých vlastností a metrik.
		
Je vhodné na konci uvést „vítěze“, nebo rozhodnout, na které činnosti je který objekt vhodnější.
»
Prostorové vztahy mezi objekty nebo geografické zobrazení dat: Infografiky, které
		
popisují vztahy objektů nebo dějů na základě vzájemné polohy, na základě typů vztahů
		
mezi nimi, nebo na základě geografické polohy.
»
Rozhodovací strom: Rozhodovací diagram použitý na pracovní proces či běžné životní situace.
»
Grafy: Infografika obsahuje téměř samé grafy. Většinou obsahuje mnoho dat a málo
		
informací. Často vítězí spíše kvantitou než kvalitou, ale pro některé obory je to použitelný
		
typ. Do jisté míry je i nejjednodušší na tvorbu.
Existuje několik dalších typů. A můžete si vymyslet vlastní, originální. Navíc málokdy najdeme infografiku
vytvořenou jenom z jednoho typu, nejčastěji se jednotlivé typy kombinují. Navíc existují i interaktivní
infografiky.
Povinný obsah infografiky
Na konci každé infografiky by měly být:
1.
Kontakty na všechny subjekty, které se na vytvoření infografiky podílely.
2.
URL adresa stránky (permanent link), kde bude infografika ke stažení.
3.
Odkazy na zdroje, z kterých se při tvorbě dat čerpalo, případně použitá metodika.

Online nástroje na tvorbu inforgrafik

Na vytvoření infografiky nejsou potřebné znalosti a zkušenosti s grafickými programy. Existují různé
online nástroje, které vám při tvorbě infografiky se vším pomohou.
Infogr.am je jedním z nejrychlejších nástrojů, který můžete použít na vytvoření infografiky. Nástroj nabízí
různé šablony, které si můžete přizpůsobit. Infogr.am je natolik populární, že se může chlubit 500 000
infografikami, které byly vytvořené jeho prostřednictvím. Taktéž nabízí jednoduché sdílení přes Facebook,
Twitter nebo na váš blog. Nevýhoda tohoto nástroje je, že nedokáže exportovat do grafických formátů
a dále pracovat s infografikou.
Easel.ly patří mezi další zajímavé nástroje a stále je k dostání v beta verzi a zadarmo. Výhodou easel.ly je
to, že infografiku můžete vytvořit úplně od základů. Můžeme ovšem narazit na problém s diakritikou, které
tento nástroj zatím nerozumí. Můžeme jen doufat, že se to do finální verze změní.
Kromě těchto dvou nástrojů existuje mnoho dalších, například Vizualize.me, Visual.ly, Dipity, Piktochart,
ChartsBin, Many Eyes, Google Chart Tools. Infografika se dá vytvořit také v PowerPointu. HubSpot nabízí
5 šablon na stáhnutí. Pokud si troufáte vytvořit infografiku ve Photoshopu, doporučujeme vám návod
How To Create Outstanding Modern Infographics.

Infografika vám může pomoct uspořádat velké množství dat do snadno stravitelné formy. Pamatujte ale, že
pokud nemáte co říct, nepomůže vám ani lákavá forma. Bez obsahu to zkrátka nejde.
Mojmír Greguš, SEO konzultant, Matúš Pavliščák, linkbuilder
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V.

Budování komunity
1. Sociální sítě: Život 2.0

Rozličné sociální sítě patří k inbound marketingu takřka neoddělitelně. V rámci strategie pro svůj web byste
se jim rozhodně neměli vyhýbat, ačkoliv ze všech online kanálů je nejsnazší na nich něco zkazit. Vzhledem k
tomu, že sociální sítě nejsou typickým médiem pro distribuci obsahu, ale spíše místem pro vzájemný dialog,
musíte do jejich světa vstupovat vybaveni solidními komunikačními dovednostmi.
O tom, jak s fanoušky jednat si jistě přečtete mnoho užitečného v jiných publikacích. Mějte ale na paměti,
že i když budete na svých sociálních sítích mít perfektně připravený a unikátní obsah, od nutnosti komunikovat slušně a vstřícně, vás nezachrání.
Sociální sítě částečně nahrazují RSS čtečky, a proto je bez obav využijte, abyste upozornili své fanoušky
na zajímavý obsah, který publikujete jinde. Vyšel nový článek na blogu, nebo o vašem podnikání napsal
iDnes.cz? Na nic nečekejte a pochlubte se!

Neplýtvejte časem

Až se budete rozhodovat, jak zapojit sociální sítě do své strategie, napřed si poctivě řekněte,
na kterých z nich najdete svou cílovou skupinu. Zatímco na Facebooku uspěje s hledáním publika většina
projektů, na Twitteru nebo Pinterestu to zdaleka tak slavné nebude. Neinvestujte zbytečně svou energii
do sociální sítě, kde není po vašem publiku ani stopa.
S počtem profilů na sociálních sítích souvisí ještě jedna věc. Obsah byste měli pro každou síť vytvářet zvlášť.
Automatické propisování statusu z Facebooku na Twitter vám příliš mnoho followerů nepřinese. Pamatujte,
na každé síti narazíte na jiné uživatele, kteří hledají trochu jiný druh obsahu.
O publikačních plánech už byla řeč v kapitole o blozích. Obdobná pravidla patří i pro sociální sítě. Mějte
rozmyšleno, jak často budete publikovat, jakou formu příspěvků zvolíte a alespoň rámcově o čem to bude.
Pozorováním můžete zjistit, co mají vaši fanoušci rádi a kdy na příspěvky nejvíce reagují.

•
•
•
•

Rozmyslete si, na kterých sítích budete mít publikum a kde budete jen hulákat do prázdna.
Připravte publikační plán pro každou síť zvlášť.
Propojte sociální média se zbytkem své strategie – sdílejte zajímavý obsah a komentujte dění.
A hlavně komunikujte. Slušně, vstřícně a pohotově.

Lucie Palkosková, Content Strategist
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2. Facebook

Facebook je nejpoužívanější a nejpopulárnější sociální síť na světě. Facebook umožňuje velmi snadné sdílení informací, fotek a novinek s fans a friends.
Firmy mohou na Facebooku zakládat oficiální stránky (“Pages”), díky kterým mohou komunikovat se svými
příznivci (“Likers”, dříve “Fans”). Ke komerčním účelům je možné na Facebooku využívat také PPC reklamu textové inzeráty doplněné o obrázek. Při dostatečně velké útratě mohou firmy na Facebooku nakupovat i
bannery. Tento způsob inzerce je ale teprve v začátcích.
Založení profilu na Facebooku je bezplatné, stačí se jen registrovat.
Přínosem je zvýšení návštěvnosti, lepší dohledatelnost, podpora brandu a z části i SEO efekt. Zpětné odkazy
jsou sice s atributem „no-follow“, ale vedou z autoritativního webu.
Každá firma by si měla vytvořit na Facebooku svou firemní stránku, protože co není na Facebooku jako by
nebylo. Pomocí ní potom může firma získávat své fanoušky a následovně zvyšovat návštěvnost své webové
stránky.
Každá firemní stránka by měla obsahovat jasný popisek sdělující, čím se společnost zabývá a odkaz
na domovský web.

•
•
•

Založte si firemní stránku (nikoliv skupinu nebo profil) a získávejte pečlivou prací publikum.
Tisíce fanoušků jsou k ničemu, pokud neinteragují a nemají o vaši stránku zájem, proto budujte 		
svou komunitu pomalu, ale skutečně pečlivě.
Vyhněte se rádoby vtipným obrázkům staženým z internetu. Na seriózní stránce takový balast jen
snižuje důvěryhodnost a obtěžuje.

Lucie Palkosková, Content Strategist
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3. Twitter

Twitter (twitter.com) je nejpopulárnější mikroblogovací služba. Má velký dopad pro specifické skupiny
klientů – kteří víc komunikují s novináři a s IT komunitou. Umožňuje uživatelům posílat a číst příspěvky
zaslané jinými uživateli, známé jako tweety.
Tweety jsou textové příspěvky dlouhé maximálně 140 znaků, které se zobrazují na uživatelově stránce
a na stránkách jeho followers (odběratelů). Přispěvatelé mohou omezit doručování příspěvků pouze
na okruh určitých účtů nebo povolit přístup k příspěvkům komukoliv. Služba je na internetu zdarma.
Firmy čím dál častěji používají Twitter k publikování informací, ke své propagaci, komunikaci se zákazníky
a budování značky. Na rozdíl od Facebooku neumožňuje Twitter tvorbu firemního profilu a musíte využít
klasický uživatelský účet.
Výhodou je otevřenost Twitteru, díky které z něj lze snadno získávat velice kvalitní zpětné odkazy. Příspěvky
bývají v naprosté většině případů veřejné (pokud si uživatel nenastaví uzamčený profil, což bývá spíš
výjimka). Jsou tedy indexovatelné, Google je indexuje velmi rychle, Seznam Twitter indexovat zatím neumí.
Nenechte se ale zlákat vidinou snadno získaných odkazů – ani tady neopouštějte pravidlo, že obsah tvoříme
primárně pro lidi, ne pro roboty!
Na Twitteru neplatí žádná zvláštní pravidla pro soutěže, na rozdíl třeba od Facebooku. Platí tedy pouze
obecně platné právní normy (viz kapitola Soutěže).
Firmy mohou také vyhledávat pomocí hashtagu u jednotlivých tweetů. Například pokud se společnost
zabývá lékařstvím a jejím hlavním cílem je získat co nejvíce pacientů, kteří budou chodit do ordinace právě
k nim. Mohou hledat tweety podle hastagu #lekar #nemoc #bolest #cekarnaulekare a podobně a k jejich
tweetu napsat svůj tweet: „Nebaví tě čekat fronty u lékaře a potřebuješ rychle pomoct, zkus to u nás!“
A k tweetu vložit i odkaz přímo na stránky webu, buď přímo na kontaktní formulář, nebo na hlavní
informace o firmě. Tak bude firma cílit právě tam, kde je nejvíc potřeba.
Díky funkci retweet se unikátní a zajímavý obsah šíří na Twitteru mnohem snáz než na jiných sociálních
sítích. Až polovina všech tweetů obsahuje odkaz na jinou stránku a proto nebude nikomu vadit, že se musí
pro pointu sdělení někam prokliknout. Důležité je ale napsat jádro sdělení i s odkazem do 140 znaků tak,
aby follower chtěl zjistit více a navštívil odkaz.

•
•
•

Ačkoliv už neplatí, že Twitter je jen doménou ajťáků a novinářů, pořád na něm mnohé
cílové skupiny takřka nejsou. Co ta vaše?
Nebojte se odbornějšího obsahu. Twitter ho většinou snese lépe než Facebook.
Vkládejte do tweetu odkazy. Nikoliv pro odkaz samotný, ale pro vaše followery. Jistě chtějí vědět víc!

Eliška Kučerová, linkbuilder, Lucie Palkosková, Content Strategist
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4. Google+

Google+ je sociální síť, která je v provozu od června 2011 a velmi dramaticky se vyvíjí. Firemní profily jsou
k dispozici od začátku listopadu. Google+ má celosvětově půl miliardy uživatelů, v Česku neexistuje oficiální
statistika. Zatím se jedná především o lidi z oblasti IT a marketingu, eventuálně novináře. Užívání je bezplatné, stačí si založit účet na gmail.com.
Co je velmi důležité, je stále těsnější propojení Google+ s dalšími službami Google, typicky s výsledky
vyhledávání. Kromě vlastní aktivity v podobě stránky Google+ tedy především doporučujeme implementaci
sociálního +1 pluginu na vaše webové stránky. Google+ je samozřejmě další kanál, kde mohou značky
komunikovat se svými příznivci. Neoddělitelnou součástí Google+ jsou také již zmiňované Google Places.
Podpoří-li na svém webu sdílení obsahu prostřednictvím +1 pluginu, získává hodnotné zpětné odkazy
v rámci sociální sítě, ke které má Google lepší přístup než například na Facebook. Teoreticky tedy může
zvýhodňovat i neveřejně sdílené odkazy.
Pokud uživatel projeví nějakou aktivitu v rámci svého Google+ účtu, záznam o tom se objevuje např. v rámci
výsledků vyhledávání, v rámci AdWords a na YouTube.
Značka zde může komunikovat s fanoušky přítomnými v této sociální síti. Stránka může do značné míry
působit jako běžný uživatel (např. dávat +1 statusům).
Na G+ můžete efektivně propagovat události, které pořádáte. Síť je totiž propojena s Google kalendářem.
Pro soutěže platí obdobná pravidla jako u Facebooku.

Ačkoliv zatím Google+ není zrovna masovou záležitostí, vzhledem k úzkému napojení na jiné služby Googlu
jeho význam poroste. Nenechte se proto zaskočit a seznamte se s touto sítí co nejdřív.

Eliška Kučerová, linkbuilder
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5. Foursquare

V roce 2009 přišla na světlo světa geolokační služba Foursquare, která umožňuje uživatelům sdílet svoji
polohu za pomocí check-inů, neboli nahlášení se na konkrétním místě. Ač tomu z počátku tak nebylo, dnes
se z Foursquare stal mj. marketingový nástroj, který umožňuje majitelům daných míst nabídnout uživatelům
Foursquare nějaký bonus za to, že přišli do jejich restaurace či na pobočku a tzv. se tam“čekli”.

Používá to vlastně někdo?

Celosvětově má Foursquare dle posledních zveřejněných dat 33 milionů uživatelů a toto číslo
neustále roste. V ČR najdeme přibližně 38 600 uživatelů, z čehož 25 000 využívá síť pravidelně. S přibývající
dostupností mobilního internetu ale můžeme očekávat postupný růst a rozšiřování uživatelské základy. Dle
dostupných informací službu využívají především muži – celých 66 %.
Prozatím je Foursquare doména velkých měst. Takřka polovina z těchto uživatelů je z Prahy, následuje Brno,
Plzeň a další velká česká města. Pokud tedy máte nějakou ze svých poboček v jednom z velkých měst ČR,
určitě stojí za zamyšlení, zda nezkusit oslovit své zákazníky i přes tuto sociální síť.
Databáze míst na Foursquare je již v dnešní době obrovská, a to i v České republice. Záleží na konkrétní
lokalitě, ale své místo (venue) na Foursquare má dnes již snad každá firma, kterou navštěvují koncoví
zákazníci. Foursquare nebere data z žádného centrálního registru míst, ale venues vytváří samotní uživatelé.
I vaše firma a její pobočky už tam nejspíš jsou, jen o tom možná nevíte. Zkuste se na stránce https://foursquare.com/explore najít a podívat se, co se o vaší firmě povídá.
Primárně byla služba vytvořena jako sociální síť, kde uživatelé check-inem oznámí svým přátelům, kde se
momentálně nacházejí. Mimo to je umožněno daná místa komentovat, vyjádřit s něčím (ne)spokojenost,
doporučit ostatním v restauraci nějaké jídlo nebo předat nějakou jinou užitečnou informaci. Už jen z toho
důvodu je vhodné vědět, s čím jsou vaši zákazníci nespokojeni, co je naopak na vašem podniku baví a proč
navštěvují právě vás a ne vaši konkurenci.

Pro koho je Foursquare vhodný?

Foursquare je už nějaký ten rok zpřístupněn pro firmy, které si tam mohou založit svůj účet,
stránku, a spravovat své pobočky – přidat odkaz na stránky, doplnit otevírací hodiny apod. Díky Foursquare
máte k dispozici statistiky, kdy vás uživatelé navštěvují nejčastěji, a zda se vám vracejí. Pokud se nevracejí
(a z podstaty podnikání by to bylo žádoucí), podívejte se do komentářů a možná zjistíte, v čem je problém –
nepříjemná paní za přepážkou, nepříliš dobrá jídla, špatný poměr cena/výkon oproti konkurenci atp.
V zásadě by se dalo říct, že služba je vhodná pro každou firmu, která má místo, kde přichází do styku s koncovými zákazníky - restaurace, prodejci jakéhokoliv zboží, bankovní instituce, pojišťovny,… Pokud se chcete
trochu odlišit od své konkurence, zde máte cestu otevřenou.

Jak vyjít uživatelům vstříc?

Cesty jsou v zásadě dvě. Jedna, která vás nic nestojí, je zjistit, co uživatelům vadí, a to se snažit
vyřešit – budou se k vám poté zajisté rádi vracet.
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Druhou cestou je nabídnout uživatelům za návštěvu nějaký bonus (tzv. special). Ten může být v podobě
slevy, dárku (v případě restaurace například zákusek zdarma), snížené ceny za službu,… Cokoliv vás
napadne a co uživatelé ocení. Tím, že nabídnete zákazníkům special, se dostanete na speciální list
a Foursquare uživatelům doporučí váš podnik.
Zákazníky můžete odměňovat dle toho, jak loajální k vám jsou. Nejen, že můžete odměnit zákazníky u
ž na základě toho, že se u vás „čekli“ poprvé, ale také například pokud se u vás ohlásili už po několikáté.
Příkladem takového speciálu může být například “Za 4 check-iny v jednom týdnu obdržíte kávu zdarma”.
Zákazník, který byl u vás za posledních 60 dní nejčastěji, se stává tzv. mayorem. Pokud nabídnete zajímavý
bonus mayorovi, strhne se o něj nejspíš velký boj. Odměnou opět může být cokoliv. Čestné parkovací místo
před vchodem, káva zdarma, jeden oběd týdně zdarma nebo přednostní odbavení u přepážky. Fantazii
se meze nekladou.

•
•
•

Foursquare vám poskytne jedinečnou zpětnou vazby přímo od vašich zákazníků bez jakýchkoliv 		
servítek.
Pomocí speciálních akcí můžete uživatele motivovat, aby se k vám vraceli.
Vzhledem k nárůstu počtu majitelů chytrých telefonů bude obliba Foursquare stoupat. Nepropásněte
svoji šanci.

Luděk Pulicar, SEO konzultant
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6. Flickr a Pinterest

Flickr funguje na principu sdílení fotografií v galeriích. Fotografie lze v galerii řadit do tzv. sets, které umožní
lepší segmentaci fotografií a zpřehlední danou galerii.
Každou fotografii lze doplnit nadpisem včetně komentáře, který umožňuje umístit odkaz i s anchor textem.
Názvy fotografií se umísťují ve výsledcích vyhledávání, tudíž v případě, že někdo hledá nějaký výraz, který je
obsažen i v názvu vaší fotografie, zobrazí se mu právě tento snímek.
Založení a vedení účtu je zdarma, není potřeba žádná verifikace. Jediné co je potřeba je e-mail na Googlu,
popřípadě účet na Yahoo.com.
Pinterest je sociální síť, která zatím není v České republice tak rozšířená jako např. Facebook, nicméně i tak
se začíná velmi intenzivně projevovat. Například německý výrobce aut BMW uspořádal první českou soutěž
právě na této sociální síti.
A jak to vlastně funguje? Pinterest funguje na základě umisťování (Pin) kvalitních fotografií mezi jednotlivými uživateli. Každý uživatel může sledovat (follow) jiné uživatele Pinterestu a sdílet jejich obsah, včetně
umístění jejich fotografií na své vlastní nástěnce tzv. repin. Uživatelé mají po založení profilu možnost umístit fotografie na nástěnky (boards), které jsou k dispozici na každém profilu uživatele. Nástěnky je možné
libovolně pojmenovávat.
K fotografiím lze přidat popis a URL webu, odkazy lze vkládat i do komentáře pod fotografií. Každý
kdo navštíví galerii na Pinterestu, se může dostat kliknutím na fotografii přímo na webové stránky toho,
kdo fotografii na Pinterest umístil. Pinterest má velký potenciál a skvěle se dá využít např. pro e-shopy, díky
prolinkování produktové fotografie na Pinterestu s produktem na webových stránkách.
Stejně jako v případě Flickru, Google zahrnuje příspěvky do výsledků vyhledávání.
Založení a vedení účtu je zdarma, potřebujete pouze verifikaci url webu umístěním html souboru v
kořenovém adresáři webových stránek.

Flicker i Pinterest mají své místo v inbound strategii obzvlášť pokud u vašeho zboží hraje velkou roli vzhled.
Díky funkci repin na Pinterestu mají zajímavé příspěvky velký virální potenciál.

Vladimír Voral, linkbuilder
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7. SlideShare

Prezentace společnosti, novinek a produktů je základním prostředkem, jak se dostat do povědomí
a budovat svou značku a pozici na trhu. Dáte-li si na těchto informačních materiálech opravdu záležet,
je škoda nevyužít je k budování kvalitního obsahu na vašich sociálních sítích.
Profil na prvním místě
Než začnete vkládat samotný obsah, věnujte pozornost vlastnímu profilu. Kvalitně vyplněný profil je hlavní
vizitkou na sociálních sítích, proto vypište veškeré údaje, které vás pomohou identifikovat a především vás
pomohou najít. Máte blog či webové stránky? Neváhejte je v profilu také zmínit a propojit tak více internetových kanálů, které k vám přivedou nové návštěvníky.
Zajímavý obsah
Není obsah jako obsah. Předtím, než začnete cokoliv prezentovat na SlideShare, musíte mít připravený
skutečně zajímavý materiál. Jste malá společnost s dlouhou historií? Seznamte s ní publikum a budujte tak
povědomí o vaší značce. Užíváte různé technologie výroby vašich produktů? Natočte video z výroby a máte
originální obsah, který bude přínosný i pro vaše obchodní partnery. Na SlideShare můžete sdílet různé
formy obsahu, je jen na vás, kterým směrem se uberete – sdílení videí, prezentací, návodů či infografik.
Propojení sociálních sítí
SlideShare nabízí možnost propojení vašeho účtu s profilem na LinkedIn a Facebooku, ale také možnost
uživatelům sdílet vaše prezentace na jejich sociálních sítích. Tím vzniká velká množina prostorů, kde se vaše
materiály mohou objevit, a získat tak pozornost nových lidí, kteří se mohou stát vašimi zákazníky.

SlideShare je pro každého, kdo si dá práci a vytvoří materiál, který bude zajímat jeho partnery nebo zákazníky. Tuto síť doporučujeme obzvláště pro B2B sektor a nezávislé specialisty na volné noze. Nezapomeňte na
propojení s LinkedIn!
Markéta Sikorová, Linkbuilder
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8. Newsletter: Zburcujte své věrné

Nedílnou součástí inbound marketingu je i newsletter jako jedna z forem emailingu. Elektronický
newsletter, nebo chcete-li informační zpravodaj, nemá ale za cíl prodávat. Pomáhá nám na vyžádání šířit
zajímavý obsah a nenásilně tak zvyšovat povědomí o značce. Je to také skvělý nástroj, jak ovlivňovat mínění
zákazníka, a to často ještě v momentě, než vůbec hledá řešení v podobě naší služby či produktu.

K čemu newsletter slouží

Jak už bylo výše řečeno, newsletter je pomocník, který posílá vaši značku do světa. Z krátkodobého
hlediska může zvýšit návštěvnost domácího webu, na který odkazujete přímými linky. Z dlouhodobého
hlediska pak učíte své zákazníky, jak najít vás a vaše služby.
K odběru vašeho newsletteru se přihlásí i lidé, které zajímá váš obor a témata, kterými se zaobíráte,
ale zatím neuvažují o využití vašich služeb. Pokud si tyto čtenáře udržíte, máte šanci si právě z nich
a jejich známých, kterým vás doporučí, vychovat své budoucí zákazníky.
Pravidelný zpravodaj vám umožní zaujmout své publikum nejen aktualitami a zajímavostmi z oboru,
ale i novinkami z vaší firmy. Pozvěte své čtenáře na charitativní akci, kterou podporujete nebo
na konferenci, kde vystoupí odborníci z vašich řad.

Jak by měl newsletter vypadat

Jednou z nejdůležitějších součástí vašeho zpravodaje je předmět rozesílaného emailu. Těch několik
málo desítek znaků musí upoutat pozornost čtenáře a přimět ho zprávu vůbec otevřít, aby neskončila v
záplavě nikdy nepřečtených emailů.
Obsah newsletteru by neměl hned v úvodu zklamat tu část čtenářů, kteří ho otevřeli. Zaujměte je nadpisem
nebo personalizovaným oslovením a velice krátkým úvodem, který je navnadí číst dál. Přínosnost a poutavé
provedení následujícího obsahu, kvůli kterému si čtenář newsletter vyžádal, by měly být samozřejmostí.
Nebojte se čtenáře výslovně navést k další akci: přečíst si pokračování na webu, přeposlat email známému
nebo např. sledovat vaši stránku na Facebooku.
V těle emailu se neomezujte jen na prostý text – vyprávějte svůj příběh pomocí obrázků, videí a lákejte
na další zajímavý obsah přímým prolinkováním na svůj web. Na konci, v podpisu, buďte osobní. Nepodepisujte se jako firma, jméno jednotlivce s firemním týmem za zády bude znít daleko lidštěji. Stejně uvažujte
i při vyplňování kolonky odesílatele. Hesla jako ”mailing list“ nebo “administrator“ nikomu nic neřeknou.
Pokud chcete své čtenáře potěšit poutavou grafikou a tvoříte svůj newsletter v html, myslete i na ty, jejichž
emailový klient tento formát nepodporuje. Určitě vždy připojte i snadno čitelnou textovou podobu svého
elektronického zpravodaje.

Komu a jak zasílat newsletter

Zapomeňte na hromadné rozesílání zpráv prostřednictvím svého emailového klienta. Ti většinou
dokážou snadno vyhodnotit takovou činnost jako šíření spamu a váš email zablokovat ještě před jeho
doručením. Vezměte si na pomoc software navržený přímo pro tyto účely (MailChimp, Email Marketing Pro,
SuperMailer a další). Navzájem se liší množstvím poskytovaných služeb, placenými či neplacenými verzemi
i způsobem práce přímo z vašeho počítače nebo webového rozhraní.
V žádném případě neposílejte svůj newsletter někomu, kdo o něj neprojevil zájem a vždy volte variantu tzv.
opt-in emailu. V ideálním případě vyžadujte ještě potvrzení, že majitel dané adresy se opravdu zapsal
k odběru vašich zpráv, pomocí kontrolního emailu. Jen tak se vyhnete rozesílání spamu.
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Při manipulaci s klientskými adresami a případně i dalšími údaji, jako jsou jméno a příjmení, se důsledně
řiďte Zákonem o regulaci reklamy a o ochraně osobních údajů. Sice tak budete mít o něco méně čtenářů,
než kdybyste se vydali nezákonnou cestou, ale zato vám nehrozí nařčení ze šíření spamu a pošpinění
pověsti značky.
I přes tento důsledný proces zařazení nové adresy na seznam příjemců, by každý vámi odeslaný newsletter
měl obsahovat odkaz na snadné odhlášení z odběru emailů.

Jak newsletter testovat a analyzovat

Ještě před odesláním newsletteru byste ho měli otestovat na zobrazování v emailových klientech
vašich čtenářů. Současně si ověřte správnost cílových stránek, na které odkazujete. Nechcete přeci čtenáře
zmást tím, že je dovedete na home page, když jste je lákali na zajímavý článek.
Rozesláním zpravodaje práce ale nekončí. Pak přichází na řadu analýza každé jednotlivé kampaně.
Kvalitní software k rozesílání hromadných emailů vám umožní sledovat čtenost newsletteru, počet
otevřených emailů a prokliků i míru zapojení jednotlivých odběratelů. V čase je pak výhodné vyhodnocovat
nejúspěšnější styl předmětu, formu obsahu, rozmístění odkazů i vizuální styl. Pokud se dopracujete
k dostatečně vysokému počtu odběratelů, je pro tyto účely možné přistoupit i k A/B testování.
Na základě analýz a pečlivého sledování odezvy pak každý musí pilovat ten nejvhodnější obsah a způsob
jeho podání, aby neodradil stávající čtenáře a navíc nalákal nové.

•
•
•

Newsletterem můžete dát vědět svým zákazníkům o nových akcích nebo je informovat, co se u vás děje.
Segmentujte příjemce newsletteru podle informací, které máte k dispozici o jednotlivých kontaktech.
Klíčovou roli hraje předmět. Email s názvem „Obchodní sdělení“ nikdo neotevře.

Lucie Bauerová, copywriter
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VI. Nenechte se svázat
				hranicemi
1.

Inbound marketing pro zahraniční trhy

Každý trh má svá specifika, a proto, pokud chceme zaujmout zahraničního zákazníka, musíme mu
přizpůsobit styl textu a pamatovat na jeho potřeby a návyky. Zatímco jeden národní trh a jeho internetové
prostředí se může nacházet v rané fázi vývoje, druhý bude oplývat sofistikovanými a náročnými uživateli.
Vhodný styl copywritingu, vysoká jazyková úroveň a lokálním podmínkám přizpůsobený uživatelský prožitek
(UX) jsou naprostou nezbytností pro dosažení vašich obchodních cílů na zahraničních trzích.
Zahraniční trhy se liší od českého trhu také svou velikostí a používanými vyhledávači. Velikost trhu souvisí
s větší či menší konkurencí, a to nejen v oblasti byznysu, ale i tvorby unikátního obsahu.
V České republice se optimalizuje pro dva vyhledávače s různým algoritmem, které mají rovnocenné zastoupení. V zahraničí převládá většinou pouze jeden vyhledávač.

Zahraniční vyhledávače

Nejpoužívanější vyhledávač v zahraničí je s přehledem Google. Na druhém místě je čínský Baidu,
dále Yahoo, ruský Yandex a poslední velký vyhledávač je od Microsoftu (Bing a vyhledávání ze stránek
Microsoftu). Majoritní postavení na většině trhů má Google. Proto je potřeba dbát na kvalitní obsah, který
hlídá algoritmus Google Panda a přirozené odkazové portfolio, o které se stará algoritmus Google Penguin.

Cílení na zahraniční trhy

Cílit na zahraniční trh můžeme dvěma způsoby:
1. Cílení na lokalitu – Pokud chceme prorazit na okolních trzích, které zeměpisně sousedí s vaším,
je třeba brát v úvahu jejich jazykovou základnu. Bude potřeba svůj web otextovat do příslušné
jazykové mutace. Univerzální řešení představuje angličtina, která může pro některé specifické
obory zcela stačit, protože ji ovládá daná cílová skupina. Důležitá je registrace do lokálních
katalogů.
2. Cílení na jazyk – Jestliže nejste vázání územím, přemýšlejte, které jazykové mutace mají pro vás
největší smysl, tedy kde se nachází vaši zákazníci. Základním jazykem je opět již zmiňovaná 		
angličtina.

Specifika copywritingu pro zahraniční trhy

»
Větší význam longtailových frází v angličtině.
»
Nesmí jít o otrocky přeloženou a totožnou verzi obsahu. Musí vzniknout zcela nová verze
		
optimalizovaná pro zahraniční trhy a preference zahraničního publika.
»
Texty musí reagovat na trendy na národních a globálních trzích. Úprava webu, která je
		
např. v ČR vnímána jako oblíbený standard, může být v jiné zemi považována za zastaralou
		nebo nevhodnou.

Nejčastější chyby v inboundu pro zahraniční trhy

»
»
		
»
		
		
»
		
		
		
»
»

Záplava čechismů a archaických výrazů.
Jazyková plytkost, amatérské překlady s nulovou přidanou hodnotou. Oblíbená praxe,
kdy se překlad zadá někomu ve firmě, kdo„trochu umí anglicky.“
Nedostatečný důraz na SEO aspekty ani na marketingově atraktivní vyznění obsahu.
Neznalost specifické slovní zásoby pro různá odvětví průmyslu a služeb může zásadně
ovlivnit výsledek. Proto vždy proveďte analýzy klíčových slov pro každý jazyk a trh zvlášť.
Absence vyhodnocování a analýzy. Výsledky nasazení obsahu a webových prvků nejsou
měřeny a analyzovány dle stanovených metrik souvisejících s cíli firmy (např. růst obratu)
a webu (např. počet objednávek) a potřebami zákazníků a uživatelů (např. porovnání více
produktů nebo nalezení názorů dalších zákazníků).
Neznalost reálií, preferencí a specifik zahraničního trhu, nedostatečný průzkum trhu.
Žádná snaha o jednotnou brand language firmy nebo značky.
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Tipy od našich copywriterů

• Anglický jazyk – Anna Sálová:
„Anglo-americká klientela má s internetovým nakupováním a brouzdáním největší zkušenosti - potenciální
zákazníci už vše viděli a zkusili. Je potřeba je zaujmout neotřelostí, nápadem a vtipem, stejně jako
solidností produktu.“
• Německý jazyk – Pavel Cahlík:
„Němci jsou hákliví na neprofesionalitu provedení a nedůvěřují nejnižší ceně. Směrem na východ se dívají
s určitým despektem, a proto je nutné zdůrazňovat kvalitu služeb a disponovat absolutně perfektním zákaznickým servisem. Němečtí zákazníci si většinou ověřují informace na fórech a hledají zkušenosti ostatních.
Copywriting v NJ není jen o německých textech, ale o textech přizpůsobených německojazyčné mentalitě,
která je trochu jiná než ta naše.“
• Slovenský jazyk – Dominika Šimonová:
„Slovenský internetový trh je sice méně rozvinutý, ale jeho nenaplněnost a nedostatek konkurence je
pro nás zásadní příležitostí pro tvorbu originálního obsahu ve slovenštině. Nevýhodou je nepřítomnost
„pay per post“ systémů a menší prostor pro linkbuilding.“

Respektujte kulturní, jazykové i technologické odlišnosti jednotlivých zahraničních trhů. Vždy svěřte překlad
svých webových stránek profesionálovi. Nekvalitní překlad může dramaticky snížit důvěryhodnost vašeho
webu a uškodit vašim pozicím ve vyhledávači.

Michal Žemilčka, SEO Specialist, Anna Sálová, copywriter pro zahraniční trhy
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2.

Inbound marketing pre slovenský trh

Každý trh má svoje špecifiká a odlišuje sa od iných. Platí to aj pre slovenský trh, aj keď by sa mohlo zdať,
že od toho českého nebude mať veľa veci odlišných. Opak je však pravdou.
Veľkosť trhu
Nielen v rozlohe a počtu obyvateľov je rozdiel. Týka sa to samozrejme počtu webov a používateľov internetu. Z tohto dôvodu je mnohokrát ťažké vyhľadávať príležitosti na získanie nových odkazov, pretože
väčšina už je vyčerpaná. Na druhej strane je tu výhoda toho, že slovenský internet neobsahuje veľa informácií a je tu priestor na vytváranie unikátneho obsahu.
Vyhľadávače
Na Slovensku, tak ako vo väčšine krajín na svete, je Google najpoužívanejším vyhľadávačom. Na rozdiel
od českého trhu, kde polovica užívateľov používa Seznam, sa môžeme sústrediť na optimalizáciu iba
pre jeden vyhľadávač.

SEO a Linkbuilding

Optimalizácia pre vyhľadávače a aj samotný linkbuidling väčšine majiteľov web stránok nič nehovorí. Preto pri nadväzovaní spolupráce je potrebné vysvetliť tieto pojmy a ukázať pozitíva, ktoré im môže
spolupráce priniesť. Na Slovensku je oveľa menšia konkurencia medzi SEO agentúrami ako v Česku. Taktiež
špecifikom slovenského trhu je to, že SEO agentúry garantujú konkrétne pozície vo vyhľadávačoch, čo na
českom trhu nie je bežná vec.
Konkurencia, katalógy a PR weby
Na Slovensku je možné vidieť že o vysoko konkurenčné slová má záujem menej webov. Je to však spôsobené veľkosťou trhu. Stačí niekoľko kvalitných odkazov a môžete získať vysoké pozície vo vyhľadávaní.
Taktiež sa na slovenskom internete nachádza málo MFA (Made For AdSense) webov a neexistuje webtrh.cz,
takže je menej pravdepodobné že narazíte na web z ktorého odkaz by vám mohol uškodiť.
Éra katalógov a PR webov zažila v Česku veľký boom avšak na Slovensko nedorazila. Na Slovensku stále
pozorujeme výmenu odkazov v pätičke, avšak takého odkazy nemajú už skoro žiadnu hodnotu a ich
prínos je skoro nulový. Google dokáže takéto odkazy identifikovať a v konečnom dôsledku takto získaný
odkaz môže uškodiť.
Linkbaiting a unikátny obsah
Máme skúsenosti že slovenské weby odkazujú na kvalitný obsah bez toho, aby za to niečo chceli.

Čo sa týka unikátneho obsahu, toho nenájdete veľa oproti tomu českému. Slovenskí používatelia často
používajú a odkazujú na zdroje v českom jazyku. Vzhľadom na blízkosť našich jazykov nie je potreba tieto
texty prekladať do slovenčiny, a preto je unikátneho obsahu v slovenčine málo.

Matúš Pavliščák, linkbuilder
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VII.

Závěr

Právě jste dočetli poslední kapitolu naší knihy o inbound marketingu. Doufáme, že se vám líbila a stane se
pro vás v budoucnu inspirací, jak propagovat na internetu sebe i svůj byznys. Pokud byste se rádi o inbound marketingu dozvěděli více, rádi vám v H1.cz pomůžeme.
Co pro vás můžeme udělat:
»
Vyškolíme vás podrobně ve všech detailech inbound marketingu. Sledujte naše stránky
		
školení, kde pravidelně vypisujeme termíny. Na celodenním školení se můžete nejen 		
		
seznámit s dalšími informacemi ze světa inbound marketingu, ale také si vyzkoušet praktické
		
příklady.
»
Navrhneme vám strategii inbound marketingu. Pokud nevíte, kde začít, nejste si jisti svojí
		
cílovou skupinou, nemáte přehled o těch správných marketingových kanálech, rádi vám
		
připravíme obsáhlou strategii popisující na cca 40 stránkách směr, kterým se máte vydat.
»
Pomůžeme vám realizovat dílčí kroky z inbound strategie. Ať už jde o průběžnou
		
optimalizaci pro vyhledávače, péče o sociální sítě, analýzy a doporučení pro vaše firemní
		
zápisy, výrobu PR textů nebo infografiky, to vše pro vás naši konzultanti mohou připravit
		
na klíč.
V H1.cz jsme nadšeni do všech novinek ohledně inbound marketingu, pokud se s námi potkáváte na
různých konferencích a dalších akcích, rádi si s vámi vyměníme postřehy a nápady. Chceme myšlenku
inbound marketingu šířit tak, aby tento komplexní, kreativní a přitom výkonný marketingový model získával
další příznivce. A to dokážeme jen společně s vámi.
Tým inbound marketingu H1.cz
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VII. Desatero
inbound marketingu
1. Já jsem tvůj cíl
Před začátkem každé aktivity je nutné mít absolutní jasno v tom, jaké cíle se budou sledovat. Viditelnost,
návštěvnost, obrat, cokoliv z toho je platné. Tady je nutné začít.
2. Nebudeš mít jiný cíl
V inbound marketingu je možné dělat spoustu aktivit, každá z nich by měla mít svůj vlastní cíl, vyčíslení
nákladů i výnosů. Nemíchejte své cíle dohromady, nepodceňujte zároveň i ty aktivity, jejichž cíl je jen
pomocný.
3. Nevezmeš jména Google či Facebooku nadarmo
Obcházet pravidla vyhledávačů, nakupovat fanoušky na sociálních sítích, spamovat diskuze, to je ta
nejjednodušší cesta, jak brzy narazit a ocitnout se v zakázané zóně pro vás důležitých webů. Pracujte sice
pomalu, ale poctivě. Odměna bude o to sladší.
4. Pomni, abys analytika světil
Počítat, analyzovat, vyhodnocovat, zkoumat. To patří k základu každého, kdo hodlá dělat inbound marketing. Pocity stranou, pečlivě sledujte všechna čísla a podle toho upravujte svojí strategii.
5. Cti svého uživatele, návštěvníka i klienta
Upoutat uživatele je jedna věc. Ale získat pravidelného klienta je ještě důležitější. Kromě pečlivého sledování konverzí věnujte mimořádnou pozornost, jak své již pracně získané klienty rozmazlovat pozorností
na sociálních sítích či personalizovanými newslettery.
6. Nezabiješ kampaň nepřipraveným webem
Inbound marketing je věda o tom, jak přilákat návštěvníky na svůj web. Všechno ale začíná tím, že váš web
je na to připraven. Je snadno pochopitelný, naplněný lákavým obsahem, dobře strukturovaný a má svůj
jasný cíl.
7. Nesesmilníš
Nenechte se svést tím, že budete slepě kopírovat kroky konkurence. Naopak se věnujte tomu, jak co
nejlépe využít své vlastní zdroje. Inbound marketing čerpá svojí sílu z toho, že spojí své aktivity s PR
oddělením, kreativní agenturou či reklamou a společně se doplňují.
8. Nepokradeš
Kopírování obsahu patří minulosti. Jestli chcete uspět nejen v SEO a celém inbound marketingu, budete
potřebovat svůj vlastní unikátní obsah. Poznají to jak vyhledávače, tak i uživatelé.
9. Nepomluvíš
Snažit se o pozitivní PR v diskuzích či článcích je v rozumné míře osvědčená technika inbound marketingu.
Vždy by ale měla být postavena na férovém srovnání s konkurencí. Konkurenci je nutné pečlivě sledovat,
ale ne shazovat ve svém veřejném vystupování.
10. Nepožádáš webu cizího uživatele
Věnujte mimořádnou pozornost tomu naprosto přesně definovat své uživatele/klienty a podle toho
vybírejte weby, kde je zaujmout. Slepé bombardování všech možných i nemožných kanálů bez cíle bude
vyčerpávající, rutinní a ve výsledku neefektivní.

48/48
H1.CZ S.R.O., DĚLNICKÁ 12, 170 00, PRAHA 7 | WWW.H1.CZ | INFO@H1.CZ | TEL.: +420 272 763 111

