
PREDIKCE KONVERZNÍHO POMĚRU

Středoevropský prodejce Fashion & LifeStyle…



ÚVOD

DŮVODY VZNIKU

• Generované kampaně na produkty a značky

• 1,4 mil aktivních klíčových slov ve všech účtech

• Statisíce vstupních stránek -> podmínky cen, kvality, dostupnosti se mění pravidelně

• Vlastní nástroje na porovnání konkurenceschopnosti produktů

• Původně jsme chtěli vyhodnocovat kvalitu produktů

• Přístup ke všem potřebným datům -> „jen to dát dohromady“



FAKTORY A METRIKY

FAKTORY

• Cena proti konkurenci 

• Dostupnost (doba doručení)

• Akce (doprava zdarma, x+1, výprodej, sleva)

• Dárek (s podmínkou, bez podmínky)

• Šíře nabídky proti konkurenci

• Kvalita nabídky – top produkty

POMOCNÉ METRIKY

• Bounce Rate -> alert

• Konv. poměr proti předchozímu období -> alert

• Nákladovost -> alert + omezit + ignorovat navýšení dle kvality

• Skóre kvality KW cílených na VS -> alert



BODOVÝ SYSTÉM
• Vyšší prioritu má vzorec přecenění dle marže -> vytvořeny vyjímky

• Každý z faktorů patřičně bodově ohodnocen

• Vstupní stránky získávají unikátní bodové ohodnocení

• Na základě získaného hodnocení se následně přecení původní cpc

• Přecenění dle předem stanovených parametrů

• Stánky produktu -> konkurenceschopnost daného produktu

• Výpis produktů -> koeficient

• K přecenění VS dochází 1 týdně + data za 14 dní zpět

• U produktů při aktivaci změny

• Každý e-shop lehce odlišné bodové hodnoty

PODMÍNKY
• Nedosaženo minima prokliků na konverzi 

• Nákladovost unikátního KW je v pořádku

SYSTÉM + PODMÍNKY



• Ušetření nákladů u klíčových slov a sestav cílených na stránky s nízkou/špatnou nabídkou.

• Podpoření klíčových slov cílených na vstupní stránky s dobrou nabídkou, která by za jiných 
okolností nebyla dostatečně podpořena -> snížena v minulosti z důvodu špatné nabídky, 
konkurenceschopnosti.

• Přesnější nastavení cpc u nových klíčových slov bez historie.

• Zpětná kontrola používaných klíčových slov s historií.

• Reporty pro kontrolu a další práci –> pro obchod, mkt a kontrolu samotného nástroje, 
rozhodnutí zda poslat návštěvnost z dalšího zdroje atd. 

VYUŽITÍ



KRASA.CZ – Dermacol 20% sleva

• Sleva na kompletní sortiment Dermacol na Krasa.cz - 16.5 – 22.5. 2016



PROZDRAVI.CZ – Doprava zdarma

• Doprava zdarma na značku EkoMedica Czech – 18.5. – 5.6. 2016



• Nasazeno na produktové kampaně – prozatím pouze test

NAVRHOVANÉ ZMĚNY PO NASAZENÍ



Děkuji za pozornost.

Daniel Papež 

http://www.linkedin.com/in/daniel-papez-ppc
http://www.linkedin.com/in/daniel-papez-ppc
http://www.linkedin.com/in/daniel-papez-ppc

