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#FacebookAds   #AdWords   #GTM   

#Advertising   #Analytics

Rokov na trhu

“Veríme, že úspech v online svete         
je vhodným spojením technológií 
a online médií.”

12
Stálych zamestnancov
30

Úspešných e-commerce 
projektov

50+
Priemerný medziročný nárast 
objednávok

65 %

RIESENIA.com

Priemerný medziročný 
nárast návštevnosti

40 %
Projektov ocenených 
Heurekou ako “Shop roku”

27



Kto tu dnes je?



    e-shop                    content



Začnite s otázkami..

● Aký je váš cieľ?

● Aký je potenciál vertikály?

● Aké sú KPIs?

● Aký je váš rozpočet?

● Aké kanály budú najvhodnejšie?

● Aké formáty viete použiť?

● Aké technológie používate?

● Aké publiká použijete?

● Aké máte kapacity?

● Máte nejaké obmedzenia?

KTO STE?
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Aký je váš cieľ?



Aký je váš cieľ?

Specific

Measurable

Actionable

Realistic

Trackable



Aký je váš cieľ?

Specific

Measurable

Actionable

Realistic

Trackable

“Do roku 2020 si 50 % 

Slovenska vyskúša Fusakle.”



Aký je potenciál vertikály?



Aký je potenciál vertikály?

Aký veľký je váš koláč?

Akú časť z neho si chcete ukrojiť?

Fusakle = všetci ľudia na Slovensku, 

ktorí nosia ponožky



Aký je potenciál vertikály?
Google Market Finder: marketfinder.thinkwithgoogle.com



Aké sú KPIs?



KPIs by mali:

● hovoriť o efektivite, nie len o absolútnych číslach,

● byť jednoducho merateľné.

Aké sú KPIs?



Aké sú KPIs?

Cena za konverziu:Cena za konverziu: ÁNOCena za konverziu: ÁNO

Podiel nákladov na obrate (PNO):

Cena za konverziu: ÁNO

Podiel nákladov na obrate (PNO): ÁNO

Cena za konverziu: ÁNO

Podiel nákladov na obrate (PNO): ÁNO

Priemerné % zhliadnutia dĺžky videa:

Cena za konverziu: ÁNO

Podiel nákladov na obrate (PNO): ÁNO

Priemerné % zhliadnutia dĺžky videa: ÁNO / NIE

Cena za konverziu: ÁNO

Podiel nákladov na obrate (PNO): ÁNO

Priemerné % zhliadnutia dĺžky videa: ÁNO / NIE

Počet objednávok:

Cena za konverziu: ÁNO

Podiel nákladov na obrate (PNO): ÁNO

Priemerné % zhliadnutia dĺžky videa: ÁNO / NIE

Počet objednávok: NIE

Cena za konverziu: ÁNO

Podiel nákladov na obrate (PNO): ÁNO

Priemerné % zhliadnutia dĺžky videa: ÁNO / NIE

Počet objednávok: NIE

Likes na Facebook fanpage:

Cena za konverziu: ÁNO

Podiel nákladov na obrate (PNO): ÁNO

Priemerné % zhliadnutia dĺžky videa:

Počet objednávok: NIE

Likes na Facebook fanpage: ZÁLEŽÍ



Aký je váš rozpočet?



Aký je váš rozpočet?
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Aké kanály budú 
najvhodnejšie?





Najvhodnejšie kanály?



Najvhodnejšie kanály?

Content Strossle, PR články, YouTube, OneSignal, 

Facebook, Instagram, ...

Branding YouTube, AdWords, Facebook, Instagram, Inres, 

Etarget, AdBOOST, mailing, ...

Performance AdWords, Facebook, Inres, AdBOOST, Heureka, 

Glami, AdRoll, mailing, ...



Aké formáty viete použiť?



Aké formáty viete použiť?

● Fotky,

● video,

● články,

● udalosti,

● live video,

● mailing,

● množstvo ďalších.



Aké technológie používate?



Aké technológie používate?

● Na čom beží vaše sídlo?

● Viete zlepšiť design?

● Personalizácia sídla

● Notifikácie na sídle

● Automatizácia reklamy

● Personalizácia reklamy
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Aké publiká použijete?



Aké publiká použijete?

● Maily,

● tel. čísla,

● existujúci zákazníci,

● lookalike,

● noví zákazníci,

● newsletter.



Aké máte kapacity?



Aké máte kapacity?

Viete si vyhradiť čas na:

● prípravu stratégie,

● tvorbu kampaní,

● prípravu kreatívy,

● optimalizáciu,

● analýzu výsledkov...



Aké máte kapacity?



Máte nejaké obmedzenia?



Máte nejaké obmedzenia?

● Viete dodať len istý počet objednávok denne?

● Máte obmedzenia ako alkohol / lieky / zbrane a pod?

● Máte sídlo len v SK verzii?

● Máte silnú sezónnosť?
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Zhrnutie



Zhrnutie

● Aký je váš cieľ?

● Aký je potenciál vertikály?

● Aké sú KPIs?

● Aký je váš rozpočet?

● Aké kanály budú najvhodnejšie?

● Aké formáty viete použiť?

● Aké technológie používate?

● Aké publiká použijete?

● Aké máte kapacity?

● Máte nejaké obmedzenia?

KTO STE?



Ako oslovovať nových 
zákazníkov?



Taktika lievika
● Video/Canvas - prvá interakcia

● Banner/Carousel/Canvas - 

pripomenutie značky,

● Banner/Carousel/Canvas - 

komunikácia benefitov

● Lead Ads/Banner/Carousel - CTA

Interakcia

Opakované oslovenie

Benefity

Sales



Taktika lievika
● Noví užívatelia - cielené soc-demo na cieľovú skupinu.

Vylúčené publiká - všetci návštevníci webu; mailové publiká; 
videli použité video (najdlhšia životnosť publika)

● Videli video (1-4 dni) - videli video (životnosť publika 4 dni).
Vylúčené publikum - videli detail produktu (životnosť publika 
4 dni)

● Videli video (5-8 dní) - videli video (životnosť publika 8 dní).
Vylúčené publiká - videli detail produktu (životnosť publika 8 
dní); videli video (životnosť publika 4 dni)

● Videli video (9-14 dní) - videli video (životnosť publika 14 
dní).
Vylúčené publiká - videli detail produktu (životnosť publika 
14 dní); videli video (životnosť publika 8 dní)

Interakcia

Opakované oslovenie

Benefity

Sales



Taktika lievika
Interakcia

Opakované oslovenie

Benefity

Sales



Zhrnutie
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Always have a backup plan



www.riesenia.com robert.lelkes@riesenia.com +421 910 267 918
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