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Nový průvodce pro přidání reklamy





Jak bude kombinovaná reklama vypadat?



Minimum Maximum Optimum Tolerance Poměr stran Povinný

Obdélník 600×314 px 1 MB 1200×628 px 1 % 1,91:1 ano

Čtverec 300×300 px 1 MB 1200×1200 px 1 % 1:1 ano

Logo 128×128 px 1 MB 1200×1200 px 1 % 1:1 ne

Obdélníkové logo 512×128 px 1 MB 1200×300 px 1 % 4:1 ne

Krátký titulek 25 znaků ano

Dlouhý titulek 90 znaků ano

Popis 90 znaků ano

Název firmy 25 znaků ano

Cílová URL 1024 znaků ano

Měřicí šablona 1024 znaků ne

Cílová URL pro mobil 1024 znaků ne

Jaké má parametry?



Průběh nasazování
Fáze 1 – Degradovaná ETA (začátek února 2018)

• KR se zobrazuje pouze: 

titulek + popisek

titulek + popisek + název firmy + obdélníkový obrázek = nativní inzerát

• Preference KR v sestavě

• Konec možnosti zadání STA v rozhraní Skliku

Fáze 2 – Kombinovaná reklama (březen 2018)

• Zobrazujeme všechny vhodné prvky

Fáze 3 – Nový průvodce pro vyhledávací a obsahovou kampaň

• Konec zadávání nových ETA do obsahových kampaní

Fáze 4 – Plně responzivní kombinovaná reklama



Nativní reklama – formát který má smysl



Nativní reklama – formát který má smysl



Co je nativní reklama na Seznamu?



Nativní reklama – formát, který má smysl
5 tipů jak do léta zhubnout
Plošší bříško, menší zadeček, 
krásnější tělo? Máme pro vás horké tipy, 
díky kterým budete v plavkách za hvězdu. 
Čtěte v článku.

3x

CTR 1,1 %

CTR 0,39 %



• Titulek, který 
vystihne 
potřebu

• Text, který 
zafunguje jako 
story teaser

• Relevantní 
obrázek

Stránka 
s produktem Konverze

Zajímavý 
obsah na webu 

inzerenta

Retargeting

PR článek

Retargeting



ü Zapadá do kontextu stránky
ü Důraz na příběh
ü Vyvolává emoce



ü Zapadá do kontextu stránky
ü Zajímavý tip
ü Nabízí řešení



ü Zapadá do kontextu stránky
ü Zajímavý tip
ü Nabízí řešení



ü Zapadá do kontextu 
stránky

ü Aktuální téma



ü Zapadá vizuálně do kontextu 
stránky

ü Zajímavý tip



Čísla

• o 50 - 100 % vyšší CTR, když se na HP Seznamu zobrazí inzerát s 
obrázkem místo screenshotu

• o 100 - 300 % vyšší CTR než bannerů

• 15 % - podíl betatesterů, kteří nastavili správně nativní kampaň



URL s nativní reklamou
HP Seznamu:
www.seznam.cz

Zasáhněte polovinu internetových 
uživatelů v ČR v jednom dni!

Socio-demo:
https://www.seznam.cz/reklama/cz/
obsahovy-web/sluzba-
homepage/homepage-navstevnost-
a-sociodemografie

sport.cz
sport.cz/fotbal/2liga
sport.cz/fotbal/bundesliga
sport.cz/fotbal
sport.cz/fotbal/evropska-liga
sport.cz/fotbal/evropske-ligy
sport.cz/fotbal/golsnu
sport.cz/fotbal/la-liga
sport.cz/fotbal/liga-mistru
sport.cz/fotbal/me2016
sport.cz/fotbal/ms2014
sport.cz/fotbal/ms2018
sport.cz/fotbal/ostatni
sport.cz/fotbal/pohar
sport.cz/fotbal/premier-league
sport.cz/fotbal/reprezentace
sport.cz/fotbal/serie-a
sport.cz/fotbal/synot-liga
sport.cz/hokej
sport.cz/hokej/euro-hockey-tour
sport.cz/hokej/extraliga
sport.cz/hokej/hokej/extraliga
sport.cz/hokej/kontinentalni-liga
sport.cz/hokej/ms
sport.cz/hokej/ms2014
sport.cz/hokej/ms2017

sport.cz/hokej/nhl
sport.cz/hokej/ostatni
sport.cz/hokej/reprezentace
sport.cz/hokej/soupisky
sport.cz/moto
sport.cz/moto/formule1
sport.cz/moto/motocykly
sport.cz/moto/ostatni
sport.cz/moto/rallye
sport.cz/behani/bezkyne-sobe
sport.cz/behani
sport.cz/behani/co-na-talir
sport.cz/behani/ladime
sport.cz/behani/odjinud
sport.cz/behani/radime
sport.cz/videa
sport.cz/ostatni/atletika
sport.cz/ostatni/biatlon
sport.cz/ostatni
sport.cz/ostatni/cyklistika
sport.cz/ostatni/golf
sport.cz/ostatni/lyzovani
sport.cz/ostatni/micove-sporty
sport.cz/ostatni/ms-florbal
sport.cz/ostatni/ostatni
sport.cz/ostatni/tenis
sport.cz/ostatni/vodni-sporty

Částečně nativní:
(na stránce se zobrazuje 
zároveň Sklik v běžné textové 
podobě):

super.cz
prozeny.cz/clanek
seznamzpravy.cz/clanek



Tipy, jak na kvalitní nativní reklamu

• Nativní inzeráty oddělte od prodejních (jiný cíl)

• Odolejte potřebě zkazit nativní titulek prodejním popiskem

• Vylučte publika se stávajícími zákazníky

• Zpřesněte díky dalšímu cílení – např. zájmy

• Retargeting LP nativní reklamy mějte oddělený

• Obdélníkový obrázek může být na bocích o 7 % oříznutý – důležité 
vizuální prvky by neměly být po okrajích

Info:

Nativní reklama: www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/nativni-reklama

STDC na Seznamu: https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/stdc



Kontakt

David Velechovský
Manažer Sklik – konzultace

E-mail: david.velechovsky@firma.seznam.cz
Twitter: @velechovsky


