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To se mi líbí.

To nevypadá 

dobře...

Posuzujete weby a návrhy 

podle toho, jak vypadají?



Bude to pro 

uživatele 

pochopitelnější?

Zvýší se 

prokliky a 

konverze?

Nebo podle toho, 

jak by mohly fungovat?



Nebo podle výsledků?

+433 % CTR



Užitečný web
plní cíle značky

plní potřeby zákazníků

> náklady



Jak Češi

používají weby 
volně prodejných léčivých 

přípravků

(na malém vzorku 8 brandů)



80-90 % 
návštěv přichází na mobilu



1-2
zobrazených stránek webu 

na návštěvu

Ø



80 %
Ø bounce rate

(okamžité opuštění webu)



10-15 %
Ø vracejících se návštěv



Homepage mnohdy 

není nej stránka webu
Nebývá vždy nejčastější vstupní stránkou 

ani nejvíce zobrazovanou



A co to 
znamená?
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1) Váš web lidi používají jinak než vy.

Většinou a velmi pravděpodobně:
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1) Váš web lidi používají jinak než vy.
Na mobilu. Ve spěchu. Ve stresu.

Využívají minimum toho, do čeho věnujete energii.

Většinou a velmi pravděpodobně:
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2) Váš web nikoho nezajímá.

1) Váš web lidi používají jinak než vy.
Na mobilu. Ve spěchu. Ve stresu.

Využívají minimum toho, do čeho věnujete energii.

Většinou a velmi pravděpodobně:
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2) Váš web nikoho nezajímá.
Lidi zajímá řešení jejich problému. 

Rychle, snadno, bez balastu.

1) Váš web lidi používají jinak než vy.
Na mobilu. Ve spěchu. Ve stresu.

Využívají minimum toho, do čeho věnujete energii.

Většinou a velmi pravděpodobně:



Mění se technologie, ale lidi se chovají podobně

(ti mladší budou náročnější a netrpělivější)

Rok 2000 Rok 2014Rok 1997



1) Designujte primárně pro 
mobilní zařízení

Ne pro velké displeje u vás v kanceláři.

Ne pro superrychlé připojení. 

Ne pro animace, interakce a cool hejblátka.

Designujte pro MHD, ulici na slunci, nejistotu v 

kuchyni s hlavou v dlaních i bezesné noci 

zákazníků.



1) Designujte primárně pro 
mobilní zařízení

✓ Potřebujete responzivní web

✓ Posuzujte návrhy na mobilu, nejen HP na 

desktopu (viditelnost CTA, velikost prvků a textů, 

dá se na ně kliknout palcem?…)

✓ Rychlost načítání je klíčová, časem začněte řešit 

„AMP stránky“



2) Designujte pro 
potřeby zákazníků

Ne pro šéfy.

Ne pro produkt, ani pro brand. 

Ne proto, aby to hezky vypadalo a nahlas hrálo.

Designujte, abyste měli spokojeného uživatele, váš 

web plnil cíle a investice do webu se vyplatila.



2) Designujte pro 
potřeby zákazníků

✓ Udělejte si analýzu klíčových slov a rešerši

✓ Načrtněte si, co zákazník řeší v různých fázích

✓ Potřeba/Cíl => Formát obsahu, ne naopak!

✓ Podívejte se, jak lidi web reálně používají (data 

návštěvnosti, uživatelské testování)



Sklik / Google plánovač klíčových slov

Jak rychle poznat potřeby zákazníků



Answer the public

Jak rychle poznat potřeby zákazníků



Diskuse na webu

Jak rychle 

poznat 

potřeby 

zákazníků



NÁKUP
Obsah podle 

potřeb 

zákazníků



ZAUJETÍ

NÁKUP
Obsah podle 

potřeb 

zákazníků



ZAUJETÍ

NÁKUP

PÉČE

Obsah podle 

potřeb 

zákazníků



ZAUJETÍ

NÁKUP

PÉČE

Obsah podle 

potřeb 

zákazníků



Několik 
příkladů, 

jak se odlišit 
obsahem



MOBILESNOTEBOOKS

PUBLIC RELATIONS

TV COMMERCIALS

ONLINE ADS

SOCIAL MEDIA

VOICE ASISTANTS

REFERALLS

WORD-OF-MOUTH

EMAILS

CRAWLERS

SALES TEAM EVENTS

SAMPLING

PRINT

SPONZORING

INLFLUENCERS

MEDICAL EXPERTS

PARTNERS

CUSTOMERS

PUBLIC

INSTITUTIONS

CUSTOMER SUPPORT

STAKEHOLDERS

COMPETITORS

INVESTORS

CÍLOVKY

PRESS

REGULATORS

TABLETS

SCREEN READERS

SEARCH ENGINES

KANÁLYCÍLE / POTŘEBY

ZAŘÍZENÍ

PHARMACYS

ZAUJETÍ

NÁKUP PÉČE

SMART TV

SMART WATCHES

PC

GAME CONSOLES 3D OCULARS

SCIENTISTS
EMPLOYEES

DOCTORS

JAKOU ROLI HRAJE WEB V CELKOVÉ CUSTOMER EXPERIENCE?



ZAUJETÍ NÁKUP PÉČE

VIDEA S EXPERTY

PROČ MY

E-BOOK

TEST / KVÍZ

LIFE MOMENTS

INFOGRAFIKY

PTEJTE SE EXPERTŮ

NEWSLETTER

CHATBOT 

PŘIPOMÍNKOVAČE

OCENĚNÍ

BOHATÉ PRODUKTOVÉ POPISKY

PRODUKTOVÝ PRŮVODCE

PRODUKTOVÁ GALERIE

TESTIMONIALY

RECENZE ZÁKAZNÍKŮ

NÁKUPNÍ KOŠÍK

OBSAH MUSÍ BÝT PŘÍSTUPNÝ A POUŽITELNÝ (UX)

RACIONÁLNÍ 

DOJEM

EMOCIONÁLNÍ

DOJEM



• How-to, tutoriály, FAQ videa

• Posiluje důvěryhodnost značky

• Osobnější komunikace

Nesmí působit jako reklama.

Co je 

příčinou 

problému?

Jak se 

problém 

projevuje?
Jak produkt 

správně aplikovat?

ZAUJETÍ

VIDEA S EXPERTY



PROČ MY

▪ Vaše značka je víc než jen pilulky, krémy nebo masti v 

krabičce

▪ Sdílejte příběh značky: misi, hodnoty, výhody nebo historii v 

atraktivní formě

WPP plc

ZAUJETÍ



Dejte zákazníkům něco hodnotného, 

hmatatelného, co si mohou stáhnout a sdílet. 

Zlaté pravidlo content marketingu je: Give 

before you get.

▪ Nabídněte e-book ke stažení zdarma či 

za kontakt

▪ Tipy a triky, recepty, návody, cvičení, 

checklisty…

Get free e-book

ZAUJETÍ

E-BOOK



Lidé mají rádi rychlé testy a kvízy, díky 

kterým se dozví personalizovaný výsledek, 

který je může navést na produkty.

Připravte krátký a odlehčený test, abyste 

zaujali zákazníky a zdrželi je na vašich 

stránkách.

ZAUJETÍ

TEST / KVÍZ



ŽIVOTNÍ SITUACE

Pomozte zákazníkovi zodpovědět hlavní otázku: Je 

tento produkt pro mě dobrý?

Obsah dle životních situací může zákazníka navést 

na správný produkt a pomoci lepší a rychlejší 

identifikaci s ním.

▪ Vytvořte tipy a triky na základě životních nebo 

zdravotních situací, kterým prochází vaši 

zákazníci: stres v práci, otěhotnění, hubnutí… 

etc.

ZAUJETÍ



Atraktivní formou můžete odvyprávět 

použití produktu, dopady na lidské tělo. 

Vizuální storytelling je silnější než 

obyčejný text.

Infografiky můžete využít i pro sociální 

média. 

Interaktivní

Statické
ZAUJETÍ

INFOGRAFIKY



Produktová stránka by měla být základnou všech 

relevantních informací. Nenuťte uživatele 

brouzdat po jiných webech.

▪ Dejte všechny související informace na 

produktovou stránku (složení, příbalový leták, 

FAQ…) a umožněte srovnání mezi produkty

▪ Poskytněte více detailnějších produktových 

fotek a umožněte zoomování

• Vypíchněte Top prodejce

• Poskytněte automaticky aktualizovanou cenu

NÁKUP

BOHATÉ PRODUKTOVÉ POPISKY



PRODUKTOVÝ PRŮVODCE / 

CHYTRÉ FILTRY

NÁKUP

Umožněte uživatelům filtrovat produkty a vybrat si ten 

správný.

▪ Připravte produktového průvodce nebo dynamickou 

filtraci produktů podle složení, potřeb či jiných 

charakteristik: např. vitamíny, zdravotní problémy, 

zdravotní dopady, životní situace…



NÁKUPNÍ KOŠÍK

NÁKUP

Zkraťte uživatelům cestu k produktu.

Odkažte na kamenné i online prodejce 

nebo umožněte nákup a platbu online.



PTEJTE SE EXPERTŮ

PÉČE

Komunikace nemusí být jednosměrná.

Umožněte zákazníkům pokládat otázky a 

získávat odpovědi od expertů.

• Vytvořte online formulář pro pokládání 

otázek

• Zodpovězené dotazy mohou být k 

dispozici i ostatním

• Uživatelsky generovaný obsah udrží web 

aktuální a živý



CHATBOT

PÉČE

Automatizovaný chatbot může být 

alternativou zodpovídání otázek experty 

nebo Často kladených dotazů (FAQ).



SPECIÁLNÍ ODMĚNY 
A SLEVY

Ukažte svým zákazníkům, že si je vážíte. 

Motivujte je k opakovaným návštěvám.

• Dejte odměny nebo slevy loajálním 

zákazníkům

• Nabídněte slevy pro speciální cílové 

skupiny: senioři, studenti, učitelé…

PÉČE



PŘIPOMÍNKOVAČE A NEWSLETTERY

PÉČE

Zůstaňte v kontaktu s uživateli i poté, co 

odejdou z vašeho webu: 

• Viditelné social media

• Sbírání e-mailových adres, posílání 

newsletterů nebo reminderů spojených s 

užíváním produktu (eg. užívání pilulek, 

tipy pro cvičení…)



Ptejte se hned nebo mi napište: 
Jan.Ambroz@wundermanthompson.com

Díky moc za pozornost

Jan Ambrož

Vyplňte prosím kvíz, jak si stojí váš web (3 min):

dikymoc.jdem.cz

A co dál? :)


