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pojďme si udělat test pozornosti



co vás na webu zaujalo?





jaká zpráva vás zaujala?





Nielsen Norman Group 2018 

výsledky heat mapy v testu 

bez specifického zadání jaká aktualita vás nejvíce zaujala? 



Nielsen Norman Group 2018 

• Výsledky v SERP 
(search-engine results 
page) zachycují 
evidentní záměr 
vyhnout se reklamním 
sdělením (n=26)



Nielsen Norman Group 2018 

• Výsledky na webu 
apartmenttherapy.com 
zachycují nezájem o 
obsah pravého 
reklamního panelu  
(n=26)



Nielsen Norman Group 2018 

• Nestojí so dobře ani 
klasické rozvržení 
stránek s obsahem 
(n=26)



Nielsen Norman Group 2018 

• Reklamní sdělení 
vnořené do obsahu 
stránky uživatelé 
přeskakují.  

• Paradox: uvedené 
sdělení je relevantní k 
obsahu a nabízí účast v 
tanečním programu, o 
kterém je celý text.



Nielsen Norman Group 2018 

• Vpravo v sekci 
sponzorovaný obsah je 
vyhodnocen uživateli 
jako reklamní sdělení.



• uživatelé se naučili reklamu ignorovat 
• průměrné CTR bannerů je 0,06 % (Google) 
• pouze 9% digitální reklamy je věnována více než 1 vteřina (Marketing Week) 
• 21,4 % uživatelů v Německu, 15,4 % ve Francii, 12,2 % ve Velké Británii blokuje reklamu (vč. 

Mobilních telefonů (eMarketer 2018) 
• Pokud reklamní sdělení zasáhne uživatele měsíčně více než 40x, je reklama obtěžující a snižuje 

se ochota k nákupu (The Advertising Research Foundation) 
• Uživatel ve věku 25-34 let je měsíčně vystaven 2 094 bennerů (ComScore)

Spoléhat se na bannerovou kampaň?



Viewability 
standard Media Rating Council (MRC) 
• Viditelnost banneru ≥ 50 %  
• banner ≥ 1 vteřiny 
• video ≥ 2 vteřiny 

není dodržovaný všemi provozovateli a značně 
zkresluje výsledky kampaní 
při plánování a nákupu vyžadujte standardy dle 
MRC



co dělají lidé na internetu?



75 % 52 % 39 %

využívá  
email

využívá  
sociální sítě  

16–24 let 97 % 
65+ 8 %

telefonuje přes 
internet

ČSÚ 2018 

Obyvatel ČR ve skupině 16+



vyhledává informace o zboží a službách 
91 % žen a 86 % mužů

ČSÚ 2018 

Uživatelé internetu

89 %



63 % uživatelů 25-54 let 
70 % uživatelů v důchodovém věku  

85 % ženy na mateřské
ČSÚ 2018 

informace o zdraví vyhledává

52 %



ČSÚ 2018 



jak by měl web fungovat?



• prokazatelně přináší zákazníky 
• má měřitelnou konverzi 
• prezentuje kompetenci 
• buduje důvěryhodnost 
• slouží jako zdroj kvalitních informací 
• lidé o nich píší na sociálních sítích 
• uživatelé si sdílí příspěvky 
• sami uživatelé se přihlašují k odběru zpráv 
• uživatelé se ptají a dostávají odpovědi 
• je o webu slyšet v médiích

jaké mít nároky na web?



jak toho dosáhnout?



Webové stránky nejsou digitální leták.  
Je to tzv. hub - centrum, ve kterém si uživatelé najdou požadované informace o svém problému, 

ptají se, sdílí je, podílí se na rozvoji obsahu.



• obezita v ČR 
• 26,5 % ženy 
• 27,3 % muži 
• 6,5 % dívky 
• 12,3 % chlapci 

• rizika vzniku 
• diabetu 58 % 
• KVO 21 %  
• druhy rakoviny 42 % 
• sociální aspekty 

• pomoci lidem s BMI 35+ s 
léčbou pomocí bariatrické 
chirurgie

data: SAS institute 2016, Státní zdravotní ústav 2018 



“Nic není hned” 
a už vůbec ne rozhodnutí zákazníka



Definujte si persony – odpovídající zákazníky, které chcete oslovit
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Podívejte se v detailu na jejich potřeby, očekávání, rizika i přínosy  
a srovnejte si je s vaší nabídkou. – vytvořte si hodnotovou propozici



tvorba obsahu



MUDr. primář Michael Vraný MUDr. Michal Čierny CSc. Prof. MUDr. Martin Haluzík, CSc. PhDr. Karolína Hlavatá, PhD.

Zpracujte odpovídající obsah a formu webových stránek.  
Volte vhodný styl, náročnost i strukturu celého projektu.  

Odborný obsah vždy konzultujte s odborník a využívejte je v komunikaci.



Content 
marketing 
matrix



Tvořte a sdílejte pacientské příběhy



Soustřeďte se na pravidelnou aktualizaci obsahu.



najměte si kvalitní PR agenturu pro 
budování awareness



Soustřeďte se na dohledatelnost webu v 
organických výsledcích Google, je to jeden z 
kritických bodů. 
Podpořte dohledatelnost placenou formou.



Využijte sílu sociálních sítí a sociálních médiích.  
Tvořte obsah odpovídající uživatelům, nikoli sobě 
samotnému. 
Využívejte sílu ambasadorů. 
Vyhledávejte příspěvky a reagujte na ně, přivádějte si 
na web návštěvníky



Najděte si skvělé influencery a nechte je dělat svoji práci. 



Výsledky se dostaví





Vím, co jím o.p.s. 
www.vimcojim.cz



Youtube kanál Vím, co jím 
9 651 odběratelů 
2 348 988 zhlédnutí 
dohranost videí < 80 %



Facebook kanál Vím, co jím 
44 844 fanoušků, měsíční spend >4 000 Kč 

výkon za březen 2018



Výkon stránky za březen 2019



Zdroje návštěvnosti webu Vím, co jím březen 2019





Aplikace Vím, co jím “Aktivně a zdravě”

sport výživa relax



Weová stránka “Aktivně a zdravě”



Spolupráce s influencerkou Patricií Solaříkovou



Spolupráce s ambasadory



Výsledky aplikace “Aktivně a zdravě” za 1. a 2. sezónu

Celkem vč. 3. sezóny > 40 000 registrací



• Definujte si persony – své zákazníky 
• Seznamte se s jejich potřebami, očekáváními, riziky i přínosy – vytvořte 

si hodnotovou propozici 
• Vydejte se po stopách zákazníků a sledujte, jak se chovají, co 

vyhledávají – zpracujte si tzv. customer journey mapu 
• Vytvořte si obsahovou strategii, zpracujte obsah – a pusťte se do toho! 
• Nepodceňte strukturu a obsah webu 
• Aktualizujte obsah 
• Připravte si atraktivní obsah pro sociální sítě 
• Natáčejte videa 
• Nezapomeňte na kvalitní obrazovou produkci 
• Angažujte influencera a zapojte ho do projektu 
• Budujte awareness pomocí PR aktivit

Shrnutí



• Sbírejte kontakty 
• Připravte pro ně další doprovodný obsah 
• Konvertujte kontakty do zákazníků 
• Pokud můžete, potkávejte se s nimi. 
• Vymýšlejte akce a setkání  
• Vyhodnocujte jednotlivé kroky  
• Pracujte s daty

Ve strategii běžte dál



Inbound marketing funguje. 
Skvěle.


