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Předmluva

Co mají společného osobní trenéři, filmoví režiséři a odborníci na Online Marketing?

Velmi často vytvářejí uzavřené oborové skupiny a hovoří vlastní specifickou řečí, které ostatní 
nemusí rozumět.

Odborníci na Online Marketing jsou prostě specifický živočišný druh. Abyste se během 
rozhovorů s těmito lidmi necítili ztracení, připravili jsme pro vás malou příručku pro 
bezstarostný small talk. Chystáte-li se na oborové konference, měli byste určitě vědět, že GAP 
není jen módní značka a Landing Page se nemusí nutně vyskytovat jen a pouze u leteckých 
společností.

Pokud by vám na následujících stránkách přece jen chyběl nějaký ten pojem, tak nám napište 
a my vám jej rádi objasníme.

Přejeme vám příjemné čtení.

Váš tým H1.cz
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AAd Exchange
Poptávka se střetává s nabídkou

Označení pro online tržiště, na kterém se reklamní plochy obchodují podobně jako na burze.
 

Ad Server
Dodavatel mezi servery

Ad Server je zodpovědný za dodání informací o uživateli a za bannery. Kam je dodává? Na reklamní 
plochy po celém internetu. Ale Ad Server zvládne i počítat - například počty unikátních 
uživatelů, počet bannerů zobrazených uživateli aj. Tyto informace se následně vyhodnotí 
a Ad Server dodá potřebné informace pro permanentní optimalizaci kampaní. Takto reklama 
zasáhne přesně danou cílovou skupinu. 

QUISMA vyvinula specifické řešení pro Ad Server, které se jmenuje QuisMatch. Toto řešení 
je jak dělané pro potřeby výkonnostního marketingu.
 

Affiliate Marketing
Partnerská burza ve výkonnostním marketingu

-> Obchodníci (inzerenti) umožňují registrovaným -> provozovatelům prodej jejich produktů 
a odměňují je za jejich zprostředkovatelskou činnost provizí. Spojnice mezi provozovateli 
a vydavateli (-> Partnerský program) se nazývají -> affiliate sítě. Spojují se a spravují centrální 
partnerské programy a starají se o transparentní účtování. Je znám i pod pojmem partnerský 
marketing.
 

Affiliate sítě
Ruku v ruce

Sítě partnerů, kteří mohou propagovat nabídku -> obchodníka (inzerenti). Existují sítě veřejné 
(je v nich zapojeno více obchodníků) a sítě privátní (budované konkrétním obchodníkem pro 
vlastní využití).
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AAlgoritmus
Marketéři vaří podle algoritmů

Algoritmy jsou jakési „kuchařky“, které říkají, co se má dělat a v jakém pořadí. Mají široké 
spektrum využití hlavně v programování. V Online Marketingu algoritmy využívají pro 
určování relevance stránky k vyhledávacímu dotazu a řadí se tak výsledky vyhledávání 
(viz také organický výsledek vyhledávání a -> SEO). Důležitá je role algoritmů v automatizaci 
optimalizačních postupů reklamních kampaní. Algoritmy jsou též součástí všech pokročilých 
forem cílení (-> Behaviorální cílení) nebo v automatizovaných rozhodovacích procesech online 
aukcí (-> Real-time Bidding).
 

Audience Buying
Cílové skupiny pohromadě

Audience Buying je vlastně akce, kdy zadavatel reklamy od provozovatelů 
nekupuje celé skupiny zákazníků - v naději, že v nich najde svou cílovou skupinu 
- ale přímo relevantní segmenty cílových skupin, které se odvíjí od sebraných dat  
(-> Behaviorální cílení). Tento nový model je schopný života pouze díky enormnímu množství 
dat (-> Big Data), která jsou dnes relativně volně přístupná, a také díky převedení -> Real-time 
Bidding na -> Ad Exchange a na jiné mediální sítě. Základem Audience Buying jsou platformy 
spravující data, které získávají informace o cílových skupinách z různých zdrojů. 
 

Aukce
Poprvé, podruhé a…

Obecně je to forma obchodování, v níž cena není prodávajícím předem stanovena. V aukci 
vítězí kupující s nejvyšší nabídnutou cenou. V prostředí Online Marketingu se aukcí rozumí 
metoda prodeje jednotlivých reklamních pozic. Aukce reklamních systémů jsou navíc 
obohaceny o další faktory, jako např. kalkulované skóre kvality, nebo CTR (míra prokliku), které 
dále ovlivňují výsledek aukce. Tu pak nevyhrává vždy nejvyšší nabídka, ale nabídka s nejlepším 
poměrem ceny a kvality. Aukční systém v -> Display Advertising probíhající v reálném čase 
se nazývá -> Real-time Bidding.
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Bannerová reklama
Věděli jste, že průměrný uživatel vidí denně 63 bannerů?

Jedná se o reklamu s obrázkem a nejčastější formu reklamy na internetu už od roku 1993. 
Dá se „nakupovat“ na serverech jako je Seznam.cz, kde se platí haléřové částky za jedno 
zobrazení, nebo třeba v Google AdWords, kde se náklady počítají na množství prokliků (v rámci 
několika korun).

Bannerová slepota
Čeho je moc…

Bannerová slepota je stav koncových zákazníků, kteří byli vystaveni přemíře 
reklamy. Obranou bývá více relevantních údajů a postupné dávkování pomocí  
-> Frequency Capping.
 

Behaviorální cílení
Individuální a přeci stejné

Forma Online Marketingu, během kterého jsou uživatelé roztříděni do cílových skupin 
na základě podobného chování. To umožňuje speciální technologie, která hodnotí chování 
uživatelů a následně jej vyhodnocuje. Reklamní sdělení a bannery jsou přesně přizpůsobeny 
dosavadnímu chování uživatele (např. vyplnění formuláře nebo vícenásobná návštěva dané 
podstránky).

Big Data
Informační armagedon

Terabyty, petabyty, exabyty nebo zettabyty neboli nepředstavitelně velké množství 
dat, které by běžné databanky nebo aplikace jen stěží dokázaly zpracovat. Pro podniky 
to je ovšem základní předpoklad, jak vykonávat efektivní na datech založený marketing. 
Viz také -> Real-time Bidding.
 

Bounce Rate (míra opuštění)
Jednoduše tam a zpět

Jedná se o ukazatel úspěšnosti internetové stránky. Udává procentuální počet návštěvníků 
dané internetové stránky, kteří ji opustí, aniž by vykonali jakoukoli akci. 
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CP (Cost per …)
Hodnota věcí

Zúčtování vždy probíhá až na konci a ve výkonnostním marketingu to není jinak. Platí 
se pouze za to, co bylo dodáno, a to dle jasně definovaných početních modelů. Míru udává 
zákazník (-> Obchodník, inzerent). Výběr je nepřeberný:

CPA (Cost per Acquisition)
A jsme u otázky ceny

Jde o náklady, které musí inzerenti vynaložit, aby si získali nového zákazníka. Inzerenti zde 
odhadují potenciální obrat, který zákazník vygeneruje přes jeho -> Customer Lifetime Value, 
aby mohli stanovit maximální sumu, kterou vydají na reklamu.

CPA (Cost per Action)
Kup pouze to, co vidíš

Platební model, ve kterém se platí pouze za ty reklamní služby, které končí předem definovanou 
akcí, např. prodejem nebo vyplněním formuláře.

CPC (Cost per Click)
Za kliky se platí

Výkon je účtován za prokliky.
 

CPL (Cost per Lead)
Jaká je cena informací?

Výkon je účtován za lead. Lead může být například generovaná adresa, sjednaný termín nebo 
objednávka katalogu.
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CPL (Cost per Like)
I přátelství má svou cenu

Cena za přátele v sociální síti, především na -> Facebooku. Účtuje se v „like“. Přátelé se zde 
nabízejí ve třech variantách: -> Cost per Mille (reklama byla vždy prezentována 1000 uživatelů 
na facebookové stránce), -> Cost per Click (na reklamu na facebookové stránce někdo kliknul) 
a -> Cost per Action (uživatel musí vykonat nějakou akci, jakmile zhlédl reklamu na nějaké 
facebookové stránce, např. dát „like“ nějaké stránce).

CPM (Cost per Mille)
Oslovujte kontakty po tisících

Jedná se o pojem z klasického mediálního plánování. Udává sumu, která musí být vynaložena 
tak, aby bylo konkrétním reklamním prostředkem osloveno 1000 kontaktů.
 

CPO (Cost per Order)
Kolik jste ochotni dát za přivedeného zákazníka?

Cost per Order (CPO) nebo také -> Cost per Action (CPA) vyjadřují hodnotu, kterou 
při nové objednávce nechcete překročit. Modelový příklad: víte, že průměrný 
zákazník u vás nakoupí za 1200 Kč a vaše marže je 10 %. Protože se nový zákazník 
většinou už nevrátí, nechcete za jeho přivedení zaplatit více, než je vaše marže  
- maximální CPA tedy bude v tomto případě 120 Kč.

CRO - Conversion Rate Optimization
Jen to nejlepší

Jedná se o všechna opatření, která mají za cíl vylepšit úspěch internetových stránek 
a především internetových obchodů. Kritérium úspěchu je přitom tzv. -> míra konverze. 
Optimalizace -> míry konverze může ovlivnit celý proces Online Marketingu a vycházet z více 
bodů - od prvního kontaktu s uživatelem až po koupi produktu. Na samotné internetové 
stránce se doporučuje reálná simulace ve formě A/B testů nebo testů s několika proměnnými. 
V průběhu tohoto postupu se mění a jsou navzájem testovány části internetové stránky. 
Nakonec je pro online provoz vybrána ta nejúspěšnější varianta. Poté začíná testování 
s variantami nanovo. Kalkulačku zvyšování výkonnosti najdete na webu cro.h1.cz.
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Customer Journey
Vydejte se se zákazníky na výlet

Momentálně jeden z nejoblíbenějších buzzwordů v Online Marketingu. Jedná se o detailní 
mapování chování konzumentů pomocí pokročilých technologií. Díky analýze Customer 
Journey najdete všechny styčné body (touchpoints), kde se potencionální zákazník setká 
s vaší reklamou. Takto se odhalí souvislosti mezi kanály a styčnými body (synergie nebo 
kanibalismus? a optimalizuje se cesta zákazníka skrze trychtýř (sales funnel). Poznatky 
analýzy Customer Journey by navíc měly objasnit, zda je za koupi produktu zodpovědný 
výlučně poslední styčný bod, nebo zda se nákup uskutečnil díky souhře více bodů, popř. 
kanálů. Problém nastává, když uživatel vymaže své cookies nebo si prohodí přístroje a při 
svém rozhodovacím a nákupním procesu přeskočí ze svého firemního počítače na svůj chytrý 
telefon nebo soukromý notebook.
 

Customer Lifetime Value
Odhad zákazníkovy hodnoty

Překládá se jako dlouhodobá hodnota zákazníka nebo hodnota budoucích nákupů zákazníka. 
Jedná se o prognózu zisku, který podnik od zákazníka očekává po celou dobu vzájemného 
„svazku“. Při výpočtu se porovnávají náklady a výnosy a následně se provede jejich projekce 
do budoucna.
 

David Špinar
CEO

David v roce 2005 založil H1.cz a od počátku působí jako ředitel firmy. Je uznávaným 
odborníkem na internetový marketing a neúnavným propagátorem výkonnostního pojetí 
marketingu. Je rovněž expertem na tematiku přístupnosti webových stránek, spoluautorem 
českých pravidel přístupného webu a autorem knihy Tvoříme přístupné webové stránky. 
Již řadu let vyučuje na Vysoké škole ekonomické marketing na internetu. David je členem 
Komise výkonnostního marketingu v rámci Sdružení pro internetovou reklamu a Google 
Feedback Group.
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FDCO - Dynamic Creative Optimization
Dynamické nabídky

DCO je zkratka pro Dynamic Creative Optimization, někdy se též nazývá dynamický -> 
retargeting. Jasnou výhodou dynamického -> retargetingu je dodání personalizovaných 
reklamních bannerů. Za pomoci DCO vidí uživatel pouze ty produkty obchodu, které jsou 
pro něj aktuálně nebo skrytě důležité, protože si je předtím prohlížel, popř. si je už dříve 
vložil do košíku, anebo se hodí k již zakoupeným produktům. Tím se výrazně zvýší efektivita 
kampaně a zabrání se případným ztrátám.

DCO - Display Campaign Optimizer
Když Google optimalizuje reklamu

Google takto nazývá automatizovaný nástroj Optimalizátor konverzí v reklamní síti Google 
(tzv. Display Campaign Optimizer). Na základě historických dat z AdWords účtu a predikcí 
-> algoritmu potom automaticky optimalizuje zobrazení podle nejvyšší pravděpodobnosti 
splnění cílů, kterým je zpravidla výše stanoveného rozpočtu a požadovaná cena výsledné 
konverze. Nástroj lze použít jak pro -> bannerovou reklamu, tak pro textovou reklamu 
v reklamní síti Google.
 

Display Advertising
Reklamy v síti

Českým ekvivalentem je -> bannerová reklama. Jedná se o všechny druhy reklamy, které 
pracují s grafickými prostředky: vodorovný či svislý banner, vyskakovací okna nebo layer-ads. 
Je primárně určená pro budování značky. Bannery jsou rozmístěny na různé webové stránky. 
Důležité je nepoužívat pouze text, ale do banneru zasadit i barevné grafické prvky.
 

DRM - Digital Rights Management
Datum spotřeby u médií

DRM obsahuje celou řadu technologií, které provozovatelé a vlastníci autorských práv využívají, 
aby mohli kontrolovat přístup k danému obsahu. Přístup může být například kontrolován 
udaným počtem zobrazení pomocí koncového přístroje nebo uživatelského konta.
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FDSP - Demand Side Platform
Vše na jednom místě

Umožňuje agenturám nebo marketérům nákup reklamních prostředků současně na různých 
-> Ad Exchanges pomocí jediné platformy. Dále také mohou jednoduše spravovat svůj inventář 
a stanovovat ceny. Pomocí -> Real-time Bidding, které na těchto online trzích probíhá, mohou 
marketéři dražit bannery.

Facebook
Nástěnka celého internetu

Je to sociální síť, pomocí které můžete zůstat v kontaktu se svými přáteli a známými. V poslední 
době se stále více proměňuje ve fórum pro firemní zákazníky, kteří takto dostávají šanci 
se prezentovat svým potencionálním zákazníkům a generovat pozitivní ohlas pomocí tlačítka 
Like. Svou vlastní stránkou je zde zastoupena i H1.cz a pravidelně zveřejňuje novinky, fotky, 
videa a zajímavé příspěvky z oblasti internetu a Online Marketingu.
 

Frequency Capping
Reklama dle plánu

Účinný lék proti -> bannerové slepotě (také odmítnutí kontaktu). Přesný údaj o tom, jak často 
má být předložena reklama jednomu návštěvníkovi během předem určeného časového úseku. 
Toto omezení může být aplikováno v celé reklamní síti. 
 

GAP - Google Adwords Professional
Stopaři a slídicí psi

Označení a ocenění pro konzultanty v oblasti reklamy ve vyhledávačích, které bylo certifikováno 
společností Google (-> Aukce). Všichni Performance Advertising konzultanti H1.cz jsou držiteli 
tohoto certifikátu.
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GroupM
Rodinka

Holding mediálních agentur WPP Mediacom, Mindshare, MEC, Maxus a H1.cz, od roku 2007 
pro QUISMA mateřská společnost a kromě toho největší mediální síť na světě (obrat 2012 
v Německu: 90,8 miliard EUR, podíl na trhu: 32,7 %).

H1.cz
Hájednička v Online Marketingu

Firmu o 100 lidech, značku s více než deseti tisíci fanoušky na sociálních sítích a respektovanou 
autoritu v oblasti výkonnostního marketingu založil v roce 2005 David Špinar společně 
s Markem Prokopem, Václavem Štruplem a Michalem Krutišem. Jsme držitelem ocenění 
Internet Effectiveness Awards, WebTop100 nebo České ceny za PR. Mezi naše největší 
klienty patří Generali, Home Credit, O2 nebo Vodafone. Jsme partnerskou agenturou Google 
a součástí sítě -> QUISMA.
 

Individuální atribuční model
Obr v nákupním koši

Jedná se o model individuálního hodnocení reklamního přínosu jednotlivých online kanálů 
k úspěšné -> Customer Journey. Jejich cíl je (jak známo) konverze. Pro tento účel se jednotlivé 
„journeys“ rozloží a jsou procentuálně přiřazeny jednotlivým styčným bodům (touchpoints). 
Hlavním faktorem při propočtu jednotlivým reklamních příspěvků je efektivita kanálů. 
Ta se zjišťuje pomocí modelování. Zohledněny jsou všechny -> Customer Journeys včetně těch, 
které nevedou k závěru transakce Model last click wins je minulostí.
 

Landing Page
Uživatel jde na přistání

Jedná se o stránku, která se zobrazí poté, co uživatel klikne na reklamu. Měla by být stále 
optimalizovaná na danou reklamu a cílovou skupinu. Navíc by měla obsahovat alespoň jeden 
call-to-action prvek (výzvu k akci), aby umožnila požadovanou reakci.
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Location Based Services
Papírové mapy patří do koše

Celá řada služeb, které uživatelům mobilních technologií poskytují informace na základě 
jejich polohy. Data k určení polohy poskytují mobilní operátoři. LBS mohou poskytnout 
popis cesty, aktuální informace o okolí nebo relevantní cíle v okolí jako např. restaurace, 
nákupní centra, bankomaty, divadla nebo kina. LBS mohou být použita i na zaznamenání 
polohy a vzorů pohybu uživatelů. Toho se již dnes využívá v produktech pro rodiče, kteří mají 
strach o své děti.

Míra konverze
Konvertování v síti

V marketingu se o konverzi ve všeobecné rovině mluví již dlouho: vždy, když se uplatní nějaký 
kupón, je zodpovězena nějaká otázka nebo si zákazník objedná katalog. V současnosti si tento 
pojem nárokují e-shopy. Během konverze se z návštěvníků internetového obchodu stávají 
kupující, z uživatelů vyhledávačů návštěvníci internetových stránek nebo z příležitostných 
čitatelů pravidelní odběratelé newsletterů. Míra je matematickým vyjádřením těchto konverzí 
Procentuální podíl uživatelů, kteří vykonávají požadovanou akci (tedy např. kupujících), 
děleno počtem návštěvníků. Výsledkem je hodnota účinnosti daného reklamního opatření.
 

Mobile Marketing
Reklama na chytrých telefonech

Mobile Marketing je již několik let reklamní hype. V období mezi lety 2011 a 2012 reklamní 
výdaje vzrostly o skoro 180 % na 4,11 miliard dolarů. Výzkumná společnost Gartner 
předpovídala, že v roce 2013 budou tyto výdaje celosvětově na úrovni 11,4 miliardy dolarů 
a západní Evropa se bude na této částce podílet 1,9 miliardy amerických dolarů. Do roku 2016 
by měl objem mobilní reklamy vzrůst až na 24,6 miliardy amerických dolarů (zdroj: Předpověď 
společnosti Ganter pro rok 2013, leden 2013).
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Model poslední cookie vítězí
Poslední je „první“

Princip, podle kterého si celý úspěch za konverzi připíše kontakt s poslední reklamou - a je již 
jedno, co vše se stalo během Customer Journey -> Individuální atribuční model. Ostatní kanály, 
které se podílely na úspěšné konverzi, jsou ignorovány.

Multikanálový marketing (Multichannel)
Mnoho cest vede k prodeji

Strategie, při které je vyvíjena snaha zákazníky oslovit pomocí co možná nejvíce 
různých kanálů. Při tom mohou být kromě kontaktu přímo v obchodě využity  
i jiné marketingové prostředky jako např. přímo daná internetová stránka, katalogy a osobní 
dopis nebo e-mail.
 

Obchodník
Zákaznický servis

Též známý jako inzerent, provozovatel partnerského affiliate programu. Poskytuje partnerům 
(někdy nazývaným také publisheři) možnost nabízet jeho produktový sortiment nebo službu 
pomocí různých reklamních prvků. Odměňuje partnera provizí z prodeje, fixní částkou 
za lead apod.

Online Marketing
Vycházející hvězda

Zastřešující pojem pro reklamu na internetu, která má oproti klasické reklamě 
tu výhodu, že opravdu vše lze exaktně změřit, permanentně optimalizovat a díky 
tomu je nanejvýš efektivní. Hraje stále důležitější roli, a co se obratu týče, tak  
v roce 2010 poprvé předstihl noviny a časopisy, a stanul tak na pomyslném druhém místě 
žebříčku reklamních médií hned za televizí (zdroj: OVK Online-Report 2011/I). A brousí 
si zuby na první místo.
 

PA – Performance Advertising
Dvakrát měř, jednou inzeruj

PA je inzerce orientovaná na výkon s cílem přinést co nejvíce konverzí. Cokoli, co se dá změřit, 
lze i vyhodnotit. Co lze vyhodnotit, může být spravováno lépe. Co je spravováno lépe, 
přináší klientům více užitku a především peněz.
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Partnerský program
Rozhodčí

Označuje v -> Affiliate Marketingu nabídku -> obchodníka. Definuje „pravidla hry“ pro -> 
provozovatele a slouží mu jako zdroj informací k produktům a k všeobecným provozním datům 
provozovatele programu. K partnerským programům se přihlašuje pomocí -> affiliate sítí, 
které spravují programy.

PMP - Private Market Place
Uzavřená společnost

Soukromé tržiště, na kterém provozovatelé mohou prodávat svůj inventář určité 
osobě nebo skupinám. Je zapotřebí -> SSP, aby mohlo být vytvořeno efektivní  
PMP.
 

Post-view
Když se z pohledu stane koupě

Označuje postup, při kterém se do konverzí u -> Affiliate Marketing nebo -> Display 
Advertising nezapočítávají pouze kliknutí, ale i zhlédnutí inzerátu/banneru. Vyhodnocuje 
se tak kvůli předpokladu, že se uživatel na stránku obchodníka dostal i díky zhlédnutí 
reklamy a následně zde učinil svůj nákup. Obvykle se při počítání s Post-view konverzemi 
hovoří o tzv. atribučním modelu, tedy poměru započítávaných kliků a zhlédnutí na základě 
toho, v jaké části nákupního cyklu uživatel reklamy viděl. Post-view Tracking by měl být 
záležitostí -> obchodníka nebo agentury, aby díky jednoznačnému přiřazení nedošlo ke zneužití.
 

PPC – Pay per Click
Plaťte za proklik, ne za zhlédnutí

Jde o jeden z nejčastějších modelů platby v Online Marketingu. Zaplatíte pouze  
za proklik vaší reklamy - tedy až v momentě, kdy někoho zaujme. 
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Programmatic Buying
Čas jsou peníze

Jedná se o nákup mediálního inventáře přes automatizované platformy jako např. -> Demand 
Side Platforms (DSP) nebo Trading Desks. Nahrazuje zdlouhavý a komplexní proces výběrových 
řízení a jednání a umožňuje rychlejší uzavření obchodu v reálném čase. 
 

Provozovatel
Platformy reklamy

Označovaný také jako provozovatel internetové stránky. Provozovatelé stránek dostávají 
odměnu za kliky, leady nebo prodeje z reklamy, kterou na své stránce vyvěsili. Spolehliví, 
silní provozovatelé jsou základním předpokladem pro úspěšný -> Affiliate Marketing. Pojem 
provozovatel může být v Affiliate Marketingu synonymum pro „partner“.

QMP - QUISMA Media Platform
Technologie pro úspěch

Zkratka pro mediální platformu společnosti QUISMA. Tato technologie spojuje 
celé know-how, zkušenosti a znalosti expertů na Online Marketing společnosti 
QUISMA. Platforma spravuje všechny aktivity Online Marketingu, -> SEA, -> SEO,  
-> Affiliate Marketing, -> DCO a -> bannerovou reklamu a umožňuje centrální reportování 
napříč všemi možnými kanály. QMP umožňuje přizpůsobit nastavení trackingu zákonům dané 
země. K hlavním přednostem patří mimo jiné i detailní zobrazení cesty zákazníka, prognózy 
CTR a konverzí, znázornění jednotlivých reklamních příspěvků v každém kanálu a optimalizace 
alokace rozpočtu. 
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QUISMA
První adresa pro výkonnostní marketing         

QUISMA je akronym pro „Quality Internet Services & Marketing“. Založena byla  
v roce 2001 Ronaldem Paulem a Normanem Nötzoldem. QUISMA je poskytovatel 
služeb -> Online Marketingu v oblastech jako např. -> SEA, -> SEO, -> Affiliate Marketing, 
-> bannerová reklama, -> Retargeting, -> CRO a nyní se nachází na nejlepší cestě 
stát se mezinárodní sítí. Od roku 2007 dceřiným podnikem -> GroupM Deutschland. Hlavní 
sídlo je v Mnichově, další pobočky jsou v Düsseldorfu, Frankfurtu nad Mohanem, Vídni, 
Curychu, Amsterdamu, Miláně, Madridu, Varšavě, Londýně a Paříži. V České republice působí 
od roku 2013 jako -> H1.cz a na Slovensku jako H1 Slovakia. 
 

Reklamní sítě
Jsme největší!

Mají na starosti více než stovky tisíc webů, na kterých se může zobrazovat reklama. Všechny 
tyto weby jsou provozovateli reklamní sítě pravidelně kontrolovány a monitorovány. 
Ideální jsou pro oslovení velkého množství nových zákazníků. 

Retargeting
Internetový hon

Retargeting se přilepí na paty návštěvníkům, kteří na stránce neprovedli požadovanou akci. 
Ti jsou následně znovu osloveni cílenou reklamou. Cílem je zvýšit relevanci reklamy a tím 
i -> míru konverze. Další variantou je tzv. dynamické nasměrování. Uživateli jsou ukazovány 
bannery, které po obsahové stránce vychází z již navštívené stránky (zobrazují mu zboží, 
které si již prohlížel). Dynamické oslovení následuje po první návštěvě uživatele na stránce. 
Také -> QUISMA nabízí tuto speciální a velmi účinnou variantu retargetingu.
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RTB - Real-time Bidding
Přihazování v reálném čase

Aktuální buzzword v Online Marketingu, které konkuruje -> Customer Journey, přichází 
z USA. Jeho původ je v aukčním modelu, který se používá pro textové inzeráty na Google. 
Plná automatizace distribuce online reklamních prostředků, přičemž se na zobrazení 
reklamy v konkrétním umístění přihazuje v reálném čase (real-time). Nejvyšší nabídka 
vyhraje - vše se odehrává ve zlomku sekund.

SEM
Aby vás zákazníci našli

SEM je zkratka pro Search Engine Marketing, který se skládá z -> SEA a -> SEO.
 

SEA - Reklama ve vyhledávačích
Koupené pozice

SEA je zkratkou pro Search Engine Advertising. Jde o často používané označení pro reklamu 
cílenou pomocí klíčových slov neboli umístění ve vyhledávačích. Vyhledávače ukazují 
po zadání klíčového slova organické výsledky (index) a k tomu se hodící reklamy. Reklamy 
platí zadavatel reklamy (-> CPC), lepší pozici ve vyhledávači ovšem koupit nelze. Na to jsou 
zapotřebí -> SEO opatření.

SEO - Optimalizace pro vyhledávače
Vybojované umístění

Možná znáte také jako Search Engine Optimization. Popisuje proces, při kterém je stránka 
upravena takovým způsobem, že při zadání relevantních klíčových slov do vyhledávače 
je umístěna na co možná nejpřednějších pozicích v neplacených výsledcích vyhledávání. 
Rozlišují se opatření, která se provádí přímo na stránce (on-page) a externí faktory (off-page 
– odkazy na web). Při SEO opatřeních musí být dodržována pravidla vyhledávačů (white hat), 
protože v opačném případě (black hat) hrozí z jejich strany tresty.
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SoLoMo
Do třetice všeho dobrého

Social-Local-Mobile je pohyb na internetu, ale i marketingový koncept, který spojuje oblasti 
sociálních médií, local (vyhledávače) a mobile. 
 

SSP - Supply Side Platform
Strany a strany nabídek

Tato technologická platforma má na rozdíl od -> DSP za úkol agregovat nabídky reklamních 
míst. Zde může provozovatel spravovat a nabízet k prodeji celý svůj inventář Ad Impressions. 

Systémy, Affiliate
Zprostředkovatelé

Fungují v -> Affiliate Marketingu jako nezávislá spojení mezi -> obchodníky a partnery 
(-> Provozovateli). Jedná se o technologie pro -> Affiliate Marketing umožňující trackování 
a reportování aktivity v affiliate programu.
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WTargeting
Přesně cílená reklama

Uživatel (= target = cíl) obdrží přesně takovou reklamu, kterou potřebuje a chce. 
Uměním je přesně definovat cílovou skupinu a následně na ni zamířit relevantní 
reklamu. Bez cookies to ale bohužel nejde. Tyto „koláčky“ neslouží jen jako lokální 
úložiště přístupových údajů a dat o prohlížení. Díky analýze cookies můžete sledovat  
i individuální chování uživatele. Existují různé typy targetingu - záleží na tom, co se u uživatele 
analyzuje: sociodemografický targeting, obsahový targeting (content), geotargeting, 
sémantický targeting, behaviorální targeting, predikční behaviorální targeting, -> retargeting, 
targeting sociálních médií.
 

Twitter
Digitální cvrlikání

Populární mikroblogovací služba, kde můžete zveřejňovat krátké zprávy o maximální délce 
140 znaků. Je používána celebritami (většinou ale ovšem herci a moderátory nevalné úrovně), 
které se snaží pobavit své fanoušky. Používá ji i mnoho soukromých osob k tomu, aby své 
pocity sdělily širší veřejnosti. Samozřejmě mohou „tweetovat“ i podniky a rychle tak zveřejnit 
novinky nebo speciální nabídky. H1.cz najdete na Twitteru jako @h1cz.
 

Video Advertising
Když se reklama začala točit

Video Advertising má většinou podobu klasického 30vteřinového televizního 
spotu. Nejčastěji jej můžeme zahlédnout na YouTube, Stream, iDnes, iPrima  
a dalších. Přestože zhlédnutí vyjde dráž než bannerová reklama, vtahuje více do děje. Navíc 
třeba na YouTube za zobrazení neplatíme, pokud jej uživatelé v prvních 5 vteřinách přeskočí. 
V současnosti je videoreklama velmi trendy. 
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WVýkonnostní marketing
Výkon je jediné, co se počítá

Popisuje jeden druh marketingu na internetu, který se snaží uživateli přiřadit měřitelnou reakci, 
popř. transakci. Ekvivalent přímého marketingu v klasické (offline) reklamě. Charakteristikou 
je odměna závislá na výkonnosti médií na bázi -> CPC, -> CPL nebo -> CPO. Součástmi 
výkonnostního marketingu jsou -> SEA, -> SEO, -> bannerová reklama, e-mailový marketing, 
-> Affiliate Marketing nebo kooperace.
 

WPP
Po celém světě

WPP je jedna z největších světových sítí komunikačních agentur, ke které patří  
i mateřský podnik společnosti QUISMA -> GroupM. V roce 1985 převzal Marin  
Sorell Wire and Plastic Products Plc a vybudoval z této společnosti, která byla již v této době 
na burze, celý koncern. Zhruba 140 000 zaměstnanců sídlí v 2400 kancelářích ve 107 zemích 
světa. Spolehlivá podpora mezinárodních kampaní je umožněna přístupem k nejlepším 
partnerským agenturám.
 

Wireframes
Aby web běžel jako po drátkách

Wireframe neboli drátěné modely jsou hrubou skicou webové stránky. Cílem wireframe 
je zachytit jednotlivé prvky (menu, rozcestník produktů, fotografie), které mají být na stránce 
umístěné bez použití grafiky. Díky absenci složitých grafických prvků je možné rychle 
připravovat nové verze.
 

Yield Optimization
Výprodej

Český překlad zní optimalizace zisku a jedná se o techniku -> Ad Serverů, která umožňuje 
z reklamního inventáře dostat co možná nejlepší výkon.



Poznámky
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Na závěr

Věříme, že se znalostmi z našeho průvodce se například na odborné konferenci 
neztratíte. Máte pocit, že již opravdu rozumíte všemu? Pokud byste přeci jen měli 
pocit, že v praktickém používání všech těch odborných pojmů se ještě trochu 
topítte, obraťte se na nás.

Naši odborníci o Online Marketingu umí nejen psát, 
umí ho i velmi dobře používat v praxi.

Kontaktujte Katku Fojtíkovou:

Na telefonu: +420 734 581 690 
Na e-mailu: katerina.fojtikova@h1.cz

H1.cz s.r.o.
Factory Office Center
Rozkošného 762/5
150 00 Praha 5
Telefon: +420 234 299 800
E-mail: info@h1.cz
Informace o školení: +420 602 609 333



*Hledáte lepší výkon? Naskenujte tento QR kód do svého mobilu.

Výkonnostní marketing


