
Proč je dobré míti obsahovku v Skliku?

Jan Slezák

Teamleader konzultantů 
výkonnostní reklamy



Výhody 

obsahové sítě

Formáty a cílení 

v obsahové síti 

Specifika 

formátů 

RTB

Rozdíly 

Sklik vs. 

RTB na 

Seznamu

Otázky a 

diskuse

Brand 

building

Co nás dnes čeká?



Kdy se hodí využívat obsahovou síť?

Posílení své značky a budoucího růstu prodejů

Rozšíření zásahu vyhledávacích kampaní

Získání nových potenciálních zákazníků

Vyvolání poptávky po svých produktech

Představení nových produktů 





Zdroj: https://www.effworks.co.uk/ten-best-charts-binet-field/

https://www.effworks.co.uk/ten-best-charts-binet-field/


Jaké jsou výhody obsahové sítě Skliku?

Obrovský zásah internetové populace ČR

Ověřené weby a kvalitní inventory

Platební model CPC (mimo brandingu a videa)

Brandové metriky a externí měření

Cílení zdarma bez příplatků

Brandsafety (vyloučení fakenews webů + vylučující kws a umístění)



Obsahová síť – interní a partnerské weby

Interní 

Partnerské

Celá obsahová síť 

má pokrytí více než

95 %
internetových uživatelů v 

ČR! 



Brandové metriky

• k dispozici na úrovni reklamy, sestavy 

a kampaně (ne na úrovni účtu)

• defaultně nezobrazené, ale nastavení se 

dá uložit 

• data jsou od 1. 1. 2020

Blog 10/2020Nápověda Sklik Sklik Akademie

Noví 

uživatelé

Unikátní 

uživatelé

Frekvence 

zobrazení Ø

Win rate

https://blog.seznam.cz/2020/10/v-skliku-nyni-lepe-vyhodnotite-vykon-display-kampani/
https://napoveda.sklik.cz/mereni-uspesnosti/brandove-kampane/
https://akademie.sklik.cz/obsahova-sit/vyhodnoceni-obsahovych-kampani/metriky-pro-vyhodnoceni-obsahovych-kampani/


Brandové metriky
Unikátní uživatelé, noví uživatelé, Ø frekvence zobrazení

Dostupné pro období od 1. 1. 2020



Unikátní uživatelé - zásah

Brandová metrika díky které víte, jak velkou skupinu 
uživatelů jste zasáhli

Jedná se o unikátní cookies.

Data se zobrazují jen za celé období běhu kampaně max. 
od 1.1.2020. 



Noví uživatelé

Jedná se o přírůstky nových cookies ve zvoleném období

Vhodné pro sledování trendu úspěšnosti kampaně



Průměrná frekvence zobrazení reklamy



Doporučená frekvence zobrazení reklamy



Win rate

Dostupné pro období od 10. 9. 2020

= podíl případů, kdy sestava v aukci vyhrála a zobrazila se, 

vůči celkovému počtu aukcí, kterých se v Skliku zúčastnila



Win rate - příklad použití

a) Plní se cíle, ale 

Win-rate je nízký

b) Win-rate je vysoký, 

ale rozpočet nestačí



Měření impresí v Skliku

Doměřujte celkový zásah nebo postview

konverze

Adform, Adssets, DV360, Gemius atd.

Podpora v import / export

Podrobnější informace o měřicích šablonách najdete v nápovědě.

https://napoveda.sklik.cz/mereni-uspesnosti/externi-mereni-reklam


Externí kódy v Skliku

Všechny standardní formáty a video formáty 

v obsahové síti s výjimkou kombinované 

reklamy.

Lze využít pro certifikované vendory (např. 

Adform, Adssets, DV360) pro adserving. 

Více info v nápovědě.

Aktivace jednoduše formulářem v nápovědě.

https://napoveda.sklik.cz/reklamy/externi-kod/
https://napoveda.sklik.cz/reklamy/externi-kod/kdo-muze-vyuzivat/


Sklik a dezinformační weby

Blog 1/2020

Od 10. 1. 2020 využíváme pro hodnocení míry 

důvěryhodnosti další subjekt – Nadační fond 

nezávislé žurnalistiky (NFNŽ)

Jako dezinformační jsou označeny weby s ratingem C

Kritéria pro hodnocení zpravodajských webů najdete 

na webu Nadačního fondu pro nezávislou žurnalistiku

https://blog.seznam.cz/2020/01/sklik-vyuziva-seznam-dezinformacnich-webu-zpracovany-nadacnim-fondem-nezavisle-zurnalistiky/
https://rating.nfnz.cz/methodology/


Zvolte si slova, při jejichž významné 

přítomnosti na stránce se vaše reklama 

nezobrazí

Lze zadávat na úrovni kampaně, podpora 

importu exportu

Pomůžeme s volbou vhodných slov pro 

vybraná témata

Brand safety – vylučující slova



Formáty reklamy



Reklamní formáty v obsahové síti

Banner (HTML5, JPEG, PNG, GIF)

Dynamický retargeting / banner

Kombinovaná reklama (nativní)

Branding 

Videoreklama



Bannerová

reklama



Standardní bannery - Sklik

Pořadí Formát Podíl formátů

1 300x250 18,4%

2 300x300 15,7%

3 480x480 14,3%

4 970x310 12,8%

5 480x300 12,2%

6 300x600 10,5%

7 320x100 9,7%

8 970x210 3,1%

9 160x600 2,1%

10 2000x1400 1,0%

11 728x90 0,3%
Podle kliků, data za únor 2021



Dynamický retargeting - Sklik



Dynamický banner - Sklik



Kombinovaná reklama



Branding





Video reklama = aukce (žádné slevy)

Až 60s - videospot

6s – bumper (nepřeskočitelný)

Instream / Outstream



Možnosti cílení zdarma v obsahové síti Skliku

Cílení dle umístění

Pomocí klíčových slov

Témata

Umístění

Cílení dle uživatele

Zájmy

Zájmy o koupi

Retargeting
Dynamický RTG a 

Banner



Formáty v RTB na Seznamu



Branding Scratcher



Mobil



Dynamický retargeting

RTB



Dynamický banner

RTB





2. Rozdíly proti RTB



Seznam programmatic



Vyhledávací síť + PLA

Jednoduché bezplatné rozhraní

Podpora a vývoj Seznam.cz

Snadná obsluha

Cílení zdarma

Levnější nákup impresí

Kombinovaná reklama

Platební model CPC



Cílení na míru

Nejpokročilejší možností nastavení

Práce s více soft konverzemi

Zohlednění klientské slevy (PD)

Doměření vizibility

Mnoho Rich media formátů

Pokročilá analytika

„Automatická optimalizace“

(CPC, konverzi, ROAS) 

Sledování customer journey



Garance zobrazení

Fixní ceny na vybraných pozicích

Široká nabídka prémiových 

formátů

Přímý nákup

Administrativa a časová náročnost

Menší flexibilita a obtížná optimalizace



Rozdíly cílení

Sklik RTB

vyhledávací síť x

regionální cílení (kraje, okresy) x x

zařízení x x

pohlaví x x

umístění x x

zájmy x x

témata / vertikály x x

zájmy o koupi x x

věk x

segmenty na míru x

hyperlokačně x



Kdy co zvolit?

RTB Sklik

CPM $$ $-$$

+ pokročilý reporting

mezinárodní kampaň

CPC $-$$ $

CTR

vizibilita

-



Poslední a připravované novinky



Karusel pro Produktové inzeráty

CTR i konverzní poměr

Testujeme od podzimu 2020, na 100 % od 15.2.2021



Importér (beta test) – únor 21

• Možnost výběru dat k importu

• Report konfliktních položek

• Lepší adaptace změn Google Ads

editoru

• Stabilita

Nový importér



• (*konec března pro všechny)

• Čeká se na otestování a 

vydání nového importéru

*je to závislé na vydání nového importéru přesnější bude 

jaro2021

Rozšíření o popisky



• Nově si můžete nastavit např. 

automatický report pro všechny 

kampaně typu vyhledávací.

• Nelze kombinovat s konkrétní kampaní

• Lze kombinovat s typem sítě

Filtrace dle typu kampaní v reportech



„Nové” cílení na zájmy v Skliku - čísla



Na čem pro vás pracujeme



• Inzerent bude mít možnost nahrát/aktualizovat list emailových 
adres svých zákazníků

• Min. 500 validních emailových adres, ověření dle přihlášení 
uživatele na seznam.cz + souhlasu s cílením

• Cílení v podobě retargetingu (speciální seznam) – možnost využít 
pro všechny formáty reklam

• Možnost updatu seznamů pomocí API

• Očekávaný termín testu: květen 2021

Cílení na emailové adresy



televizeseznam.cz/porad/seznam-cz-reklama/sklik-5552

http://www.televizeseznam.cz/porad/seznam-cz-reklama/sklik-5552
televizeseznam.cz/porad/seznam-cz-reklama/sklik-5552


Fáze 2 – březen až 

červen: 

• Statistiky provozoven 

Zboží.cz v Skliku



Fáze 2 – březen až 

červen: 

• Statistiky provozoven 

Zboží.cz v Skliku



Report upozorní na možné 

chyby

Chceme, aby kopírování 

bylo naprosto stabilní

Kopírování entit



RSA ve vyhledávání



Díky za pozornost!


