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Sledujte co fungovalo v minulosti

• Projděte na začátku sezóny co fungovalo loni

• Zajistěte, že kampaně na produkty/kategorie, které 

minulý rok plnily cíle, letos opět poběží

• Udržení/navýšení výkonu a efektivity

• Minimální časová náročnost

• Testujte příležitostně i kampaně/segmenty, které v 

minulosti cíle neplnily





Vyfiltrujte si KWs bez zobrazení

• Porovnejte s hledaností 

• KWs zaříznutá optimalizací

• Automatická pravidla, API

• Aktivujte ta, která chcete mít spuštěna



Vyfiltrujte si KWs bez zobrazení



Nevypínejte sestavy se špatnou PNO

• Konverzní poměr se s nižší pozicí obvykle významně 

nemění

• Nižší CPC může vrátit kampaň/sestavu/KW do 

zelených čísel za cenu snížení trafficu (a výkonu)



Pracujte s vyhledávacími dotazy



Pracujte s vyhledávacími dotazy



Nová KWs – konverzní dotazy



Nová KWs – konverzní dotazy

• Klíčové slovo neobsahuje [

• Seřazení podle počtu konverzí od největší po nejmenší



Dotazy bez prokliku



Obsah

dumbylinek@seznam.cz



Kontrolujte umístění v obsahové síti

• DRTG, RTG i ostatní cílení

• Rozdílné velikosti a umístění ploch

• Rozdílná CTR, konverzní poměr, PNO

• CTR – dopad na CPC a velikost výdeje

• TOP umístění – zvláštní sestava s vyšším bidem

• Neefektivní umístění vylučujte







Winrate

• Na efektivních umístěních se snažte navýšit Winrate

• Srovnání s počtem zasažených uživatelů

• Neefektivní umístění – snižujte MaxCPC



Vývoj velikosti zásahu



Vývoj velikosti zásahu



Pozor na plošné snižování MaxCPC v RTG 
a DRTG sestavách



Pozor na plošné snižování MaxCPC

• Cenová hladina na mobilu může být nižší než na 

desktopu

• Rozdílný Winrate na různých zařízeních

• Může se stát, že Desktop nízkou cenou „zaříznete“

• Pokud má mobil horší PNO a konverzní poměr než 

Desktop, může snížení MaxCPC na úrovni sestavy 

paradoxně vést ke zvýšení PNO



Dynamický banner v RTG

• Náhrada za DRTG na kategorie pokud se nedaří nasadit 

rozšířený kód

• Cílení na klasický statický RTG seznam

• Kontrola nad vydávanými produkty



Cílení na HP Seznam.cz

• www.seznam.cz X seznam.cz 



Cílení na HP Seznam.cz – seznam.cz



Cílení na HP Seznam.cz – www.seznam.cz



Automatická pravidla

• Frekvence X Období vyhodnocení

• Pravidlo může vyřadit z provozu sestavu/KW nebo 

neúměrně navýšit MaxCPC
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