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Několik užitečných dat k obsahové síti
Měsíčně více než 23 milionů prokliků z kvalitních umístění
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+ 3000 dalších



Struktura prodeje reklamního prostoru
Jak v Seznam.cz prodáváme reklamu?
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Aktuální seznam
umístění obsahové sítě
Za období 1-2019

marekadamec.cz/seznam-umisteni-obsahove-site-sklik
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http://marekadamec.cz/seznam-umisteni-obsahove-site-sklik/


Branding v Skliku
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Branding
Aktuální umístění
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novinky.cz

autoforum.cz

forum24.cz

echo24.cz

nasregion.cz

drevostavitel.cz

ctidoma.cz

denikplus.cz

instory.cz

kinobox.cz

euro.cz

jenzeny.cz

techfocus.cz

moviezone.cz

moda.cz

prazskyden.cz

ceskenoviny.cz

autojournal.cz

podnikavazena.cz

zenysro.cz

autickar.cz

lui.cz

fotbalunas.cz

vitalweb.cz

muzemejistzdraveji.cz

autozive.cz

wikidog.cz

obydleni.cz

jencestovani.cz



Rozměry bannerů podle počtu zobrazení
Za období 1-2019
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Cílení na klíčová slova v článcích
Doporučení: 5-10 slov na sestavu + relevantní text pro každou sestavu zvlášť
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Cílení na klíčová slova v článcích
Pozor na zavádějící klíčová slova
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Cílení na klíčová slova v článcích
Cílení na B2B

2/5



Cílení na klíčová slova v článcích
Cílení na B2B
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Cílení na Zájmy o koupi
Cílení na B2B
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Zvyšte zásah 

na Zboží.cz 
Cílením na kategorie i na top produkty
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1) Na stránce s kategorií využijte scrape similar

2) Před URL začínající /vyrobek… přidejte http://www.zbozi.cz

Pro získání URL pomůže doplněk Scraper
Ze zdrojového kódu stránky umí vybrat odkazy
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Nedávat textový inzerát a kombinovanou 
reklamu do jedné sestavy
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VŽDY zobrazíme K tomu VĚTŠINOU zobrazíme Dále NĚKDY zobrazíme

NEBO NEBO

NEBO

NEBO

NEBO

Dlouhý titulek

Krátký titulek

Popis

Obdélníkový

obrázek

Čtvercový

obrázek

Obdélníkové logo

Čtvercové

logo

favikona

www.viditelnaurl.cz

Název firmy
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Vyhledávání
Vyhledávací dotazy vs. klíčová slova
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Produktové inzeráty
Kam se chceme posunout v roce 2019?

5/5



Produktové inzeráty
Kam se chceme posunout v roce 2019?
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Úspora času při zakládání větších e-shopů

Snadněji budete segmentovat

Větší možnosti optimalizace

Návod: https://blog.seznam.cz/2016/11/hromadny-import-pi-3-kroky/
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Import struktury produktových inzerátů
Ušetřete si práci a získejte novou úroveň biddingu

https://blog.seznam.cz/2016/11/hromadny-import-pi-3-kroky/


Rok 2019 v Skliku



Nově není třeba rozdělovat kampaně 
podle zařízení
Přidali jsme možnost nastavit úpravu max. CPC



Rozdělní dat po zařízeních v rozhraní
Zatím jen na úrovni sestavy



Od 6. března se vám zapne cílení 
na všechna zařízení
Možnost zatrhnout „Zachovat nastavení“ po kampaních

6. 3.

6. 3.







Nové metriky v Skliku

frekvence zásah winrate
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