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Je to netransparentní a těžko srozumitelné :(

PPC, CPC, CPM, CPV, CPE, 
CTR, VTR, PTR, CPA, CPI, 
konverze, view-through 
konverze, asistované 

konverze, IS, relativní CTR...
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Kdo se o 
kampaně 

stará?

Kvalita 
práce?

Je to netransparentní a těžko srozumitelné :(

“No tak jestli 
to plní cíle…”

Metriky a 
nesrozumitelné 

zkratky



Jak poznám dobrého 
PPCčkaře1
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Potkejte se přímo se správcem kampaní!

A jak by měl vypadat zkušený PPCčkař?
● Porozumění tomu, co vaše firma dělá a komu to 

prodává (zeptejte se ho!)
● Dokáže vám odpovědět na otázku “Proč?” a 

“Jaký to mělo dopad?”
● Navrhuje řešení k problémům a ptá se vás



Metriky/reporty, které 
vám pomohou 
porozumět2



Metriky a jejich vztahy
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PADAJÍ NÁM OBJEMY KAMPANÍ!!
ČÍM TO JE??? 

Sezóna VS Konkurence/nižší CPC
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Metriky a jejich vztahy

● Potenciál kampaní: zobrazení a podíl zobrazení
● CPA/PNO
● Skóre kvality (CTR) a CPC

ROSTE NÁM CENA ZA PROKLIK!!
ČÍM TO JE??? 

Kvalita VS Konkurence VS Lepší pozice???



Proč má kampaň horší výsledky?
Klesá mi návštěvnost?

Zhoršuje se mi konverzní 
poměr? Proč?

NE ANO

ANO NE

Je konverzní poměr 
nižší napříč kanály?

Mám nižší hodnotu 
objednávky?ANO NE ANO NE

Kde je největší 
odpad?

Při nákupu?

Zvýšit kvalitu návštěv z 
PPC

Proč se mi zvyšuje 
CPC?

Nakupují levnější 
nebo méně zboží?

Větší 
konkurence?

Lepší 
pozice?

Horší 
CTR?

Optim.  
LP

Optim. 
systému/cen

Optim.  
košíku

Prohlížení 
produktů



Rychlá kontrola napříč kanály (YoY, MoM):



Jak moc se na kampaních makalo? 
Change history:



Devil is in the details! (=segmenty)



Důležitý pohled! Já VS. Trh



Podezřelé signály v 
kampaních3



Tady něco smrdí...

● Většina konverzí je na brandu

● Většina spendu je v remarketingu

● Málo investic v shopping kampaních

● Hodně spendu na produktech, které 

neprodáváte



Buďte v kontaktu a 
zainteresovaní4



Domluvte se na reportech, kterým budete 
rozumět!

Jaké informace by měly obsahovat?
● Výsledky vs stanovené cíle (hlavní směr 

kampaní)
● Proč se cíle podařilo/nepodařilo dosáhnout?
● Co se v účtu stalo za změny a jaké měly 

dopad?
● Jaké jsou trendy v účtu?



10 věcí, které byste měli sdílet se svým PPC 
specialistou:

1. Nové produkty/nové funkce v produktu
2. Speciální akce a slevy
3. Rostoucí kategorie
4. Feedback od zákazníků
5. Změny URL
6. Změny kategorií na webu
7. Nové výhody eshopu
8. Nové konkurenty a jejich výhody a silné stránky
9. Změny ve směřování eshopu a strategických cílech

10. Další marketingové kampaně/aktivity, které děláte



Shrnutí:

● Poznejte správce
● Nastavte si reportování, které vás bude 

posouvat a bude chápat dopady práce 
specialisty

● Sdílejte co nejvíce informací o vašem podnikání



Buďte zdravě zainteresovaní, ale zachovejte si pokoru!



Díky!

Další otázky? Napište mi:

marketa@ulab.rocks
Twitter: @marketakabat a @UnicornsLab


