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We sell or else. 

“Potíž mnoha textařů a agentur je ta, že 

nepřemýšlí o tom jak prodávat.  
 

Nikdy nepsali pro přímou odezvu.  

 

Nikdy nešli až na krev. 
 

Až donedávna byl přímý marketing 

Popelkou reklamního světa.  

 

Pak přišel počítač a kreditní karta 
a přímý marketing prudce vystřelil.” 

 

-- David Ogilvy  



Velká značka... 

 

• Dlouhodobá reklamní kampaň mimo internet 

• Rozsáhlá pobočková síť, zákaznická centra, kamenné 

obchody 

• Silné PR, časté mediální výstupy 

• Tradice 

 

Důsledkem kampaně velké značky je zejména to, že 

významně ovlivňuje výkon online kampaní. 

 

 

 

 



Cíle -> výkon 

Engagement 

Stažení 

Lead 

Prodej 

Zobrazení 

Kliky 

Návštěvnost 

Bounce Rate 
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Jak se chová zákazník (online)? 

Zrovna nakupuje? Nejspíše ne. 

 

 

 

 

- může porovnávat produkty konkurence 

- může číst recenze 

- čte informace spojené se značkou 

- rozhodnutí trvá často i měsíce 

Povědomí Zvažování Nákup 
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Přemýšlíte v bublinách? 

TV, OOH, Radio, Print 

PR, Social 

Online 

Vyhledávání 

Kreativa, produkce 

Pobočková síť 

Call centrum 

Mnoho zadavatelů, inzerentů i agentur přemýšlí jen o jednotlivých částech kampaně 

vytržených z kontextu. V případě, že neexistuje ucelená analytika, skutečný přínos je 

často sporný.  



Výkonnostní ukazatele  

Cena za engagement 

Cena za stažení 

Cena za lead 

Cena za vyzkoušení 

Cena za rezervaci 

Cena za prodej 

Cena za zobrazení 
(CPT) 

Cena za klik (CPC) 

Cena za návštěvu 
(CPV) 
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Case study: Výkonnostní display – bez 
optimalizace  



Case study: Výkonnostní display – RTB s 
průběžnou optimalizací  



Data mají cenu zlata (nebo alespoň velké části 
Vašeho budgetu) 

O těch které oslovujete můžete vědět spoustu věcí 
 

• Kolik jim je, jakého jsou pohlaví. 

• Kde bydlí a kde pracují 

• Jaké mají zájmy 

• Zda byli u Vás na webu a co tam dělali 

• Zda byli někde jinde a co tam dělali 

• Co hledají 

• Co kupují 

C 

Segmentace a přiřazení cílů umožňuje 

nejintenzivněji oslovovat zákazníky s 

největším potenciálem tyto cíle naplnit. 



Online? 

• Dotahuje tvrdé cíle 

• Potenciál změnit preferenci 

• Potenciál prodat 
Vyhledávání 

• Engagement 

• Skvěle oslovuje nové CS 

• Rychlá konkrétní zpětná vazba 
Social 

• Funguje jak na měkčí, tak tvrdší cíle 

• Široké oslovení 

• Skvělá segmentace 
Display 

• Engagement 

• Široké oslovení Videoreklama 



Case study: IBM Analytics 

Cloudová řešení 

Business analytika 

Podnikové systémy 

IT infrastruktura 

Řešení pro ukládání dat 

Enterprise content management 

Information management 

Pure Systems 

Flex Systems 

Sítě pro ukládání dat 

IBM v současné době neprodává osobní počítače, ani 

servery. Prodává HW a SW podniková řešení různého 

druhu. Všechny kampaně jsou B2B s velmi specifickým 

cílením. 
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Case study: IBM Analytics 

Povědomí Zvažování Nákup 

Tento model není dostačující 

 

O nákupu zpravidla rozhoduje několik lidí v 

rámci organizace 

 

Nákup online neprobíhá. 



Case study: IBM Analytics 

CFO 

CTO 

Administrátoři Marketing 

Obchod 

Různé cíle pro různé 

skupiny s různými 

sděleními. 

 

Různé způsoby dosažení 

cíle. 



Case study: IBM Analytics 
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Case study: IBM Analytics 

Z navržených segmentů vyšlo statisíce uživatelů 

 

Díky efektivnímu oslovení žádoucí CS a použití množství 

konverzních bodů, velmi dobrá zpětná vazba z kampaně. 

 

Z původní cílové skupiny jen 26,95% vyhodnoceno jako 

vhodné cílení pro další oslovování s tímto produktem. 

 

Oslovení za stejný rozpočet mohlo probíhat skoro 4x delší 

dobu nebo za 1/4 ceny oslovení celé cílové skupiny. 



Díky za pozornost! 

 
Jan Jelínek – jan.jelinek@neoogilvy.cz 

 

Account director / Miroslav Štechr / miroslav.stechr@neoogilvy.cz 

Managing Director / Petr Struna / petr.struna@neoogilvy.cz 
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