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FEED



1. Produktové inzeráty

2. Dynamický banner

3. Dynamický retargeting

Agenda

1,5 hod záznam



1. Produktové inzeráty







Zobrazení

1,2,3 - 6 pozic

1 inzerent max. 2x

1. 2. 3.

4. 5. 6.





Co ovlivňuje jejich zobrazení?



CPCmax × COEC × relevance dotazu vs feed
(název produktu „PRODUCTNAME“ a kategorie „CATEGORYTEXT“)



Produktové inzeráty se nezobrazí

na nejobecnější nebo jednoslovné dotazy

ve spojení se slovy, které nejsou součástí názvu 
produktů („koupím, bazarový, nejlevnější“…)



Struktura a 
pravidla PI



• pornografické publikace a erotické filmy

• střelné zbraně a střelivo (dle zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb.)

• služby (servis, montáž, instalace, půjčovné apod.)

• dárkové a slevové poukazy

• jazykové, vzdělávací a motivační kurzy

• předplatné časopisů, novin a jiných tiskovin

• loga, melodie, tapety a hry do mobilů

• placené stahování hudby a filmů

• zájezdy a ubytování

V XML souboru není možné nabízet následující produkty

https://napoveda.sklik.cz/pravidla/produktove-inzeraty-pla-pi/

https://napoveda.sklik.cz/pravidla/produktove-inzeraty-pla-pi/


• živá zvířata a hmyz

• nemovitosti

• dárky (samostatně neprodejné produkty)

• zboží druhé jakosti, rozbalené, vrácené, s kosmetickou vadou, použité apod.

• zboží nebo služba protiprávního charakteru či obsahující protiprávní tematiku

• zboží nebo služba, jež nelze zakoupit přímo na internetových stránkách Subjektu 

uvedených při registraci

• zboží nebo služba, jejichž prodej je zprostředkován pro třetí stranu, pokud třetí strana toto 

zboží nebo službu také inzeruje 

V XML souboru není možné nabízet následující produkty

https://napoveda.sklik.cz/pravidla/produktove-inzeraty-pla-pi/

https://napoveda.sklik.cz/pravidla/produktove-inzeraty-pla-pi/


• živá zvířata a hmyz

• Nemovitosti

• dárky (samostatně neprodejné produkty)

• zboží druhé jakosti, rozbalené, vrácené, s kosmetickou vadou, použité apod.

• zboží nebo služba protiprávního charakteru či obsahující protiprávní tematiku

• zboží nebo služba, jež nelze zakoupit přímo na internetových stránkách Subjektu 

uvedených při registraci

• zboží nebo služba, jejichž prodej je zprostředkován pro třetí stranu, pokud třetí strana toto 

zboží nebo službu také inzeruje 

V XML souboru není možné nabízet následující produkty

https://napoveda.sklik.cz/pravidla/produktove-inzeraty-pla-pi/

V případě porušení pravidel, může dojít         

k blokaci celého účtu!

https://napoveda.sklik.cz/pravidla/produktove-inzeraty-pla-pi/


www.zbozi.cz/validace-feedu/

https://www.zbozi.cz/validace-feedu/
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XML feed

Kategorie

Cena

Výrobce

Značka

Dostupnost

ID

Štítky

Struktura



Optimalizace
vylučování slov

volba CPC

kontrola feedu
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Propojení se Zbožím (provozovna) 
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Propojení se Zbožím (provozovna) 

FAQ

Mám jiné kategorie než Zboží



Propojení se Zbožím (provozovna) 

Duplicitně použitý produkt FAQ

Mám jiné kategorie než Zboží





2. Dynamický banner / šablona







Design šablon - carousel

DESKTOP: aktivace karet produktů

MOBIL: slider na šipky / swipe



<CUSTOM_LABEL_3>, případně 

<EXTRA_MESSAGE>
<PRODUCTNAME>

<LIST_PRICE>
Popis (nastavuje 

se v šabloně) <PRICE_VAT>
Sleva v % (počítá 

se automaticky)

Logo (nastavuje se v 

profilu na Firmy.cz)

<IMGURL>

Název firmy (přebírá 

se z názvu provozovny 

na Zboží.cz)



XML feed pro Dynamický banner

Feed ve specifikaci Zboží.cz

Doporučujeme využít tyto hodnoty:

• <LIST_PRICE> – cena, ze které se bude vypočítávat sleva, která se bude zobrazovat u nabídek

• Poznámka: Sleva se bude zobrazovat pouze pokud bude vyšší min. o 1 % než <PRICE_VAT>.

• <CUSTOM_LABEL_3> - vlastní text nabídky, který se bude zobrazovat jako štítek v reklamní šabloně 

u jednotlivých nabídek, max. 25 znaků

• Příklady: sleva, výprodej, novinka, bestseller, montáž zdarma, Řecko – Rhodos, zbývá 12 kusů

• Poznámka: <CUSTOM_LABEL_3> neslouží k filtraci nabídek v produktových skupinách

• <EXTRA_MESSAGE> - hodnota (např. Dárek zdarma) se v reklamě zobrazí v případě, že není k 

dispozici <CUSTOM_LABEL_3>

• Priority hodnot (od nejvyšší): dárek zdarma, doprava zdarma, prodloužená záruka, příslušenství 

zdarma, voucher na další nákup, montáž zdarma, pouzdro zdarma, osobní odběr zdarma

https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/zbozi-xml-feed/specifikace-xml-feedu/
https://napoveda.seznam.cz/cz/zbozi/napoveda-pro-internetove-obchody/zbozi-xml-feed/specifikace-xml-feedu/




Design šablon – barvy

1. Barva pozadí

oblasti e-shopu.

2. Barva textu

oblasti e-shopu

Karty produktů mají 

vždy bílé pozadí

3. Barva pozadí

pod produkty

4. Barva textu

na kartě produktu

(název, cena)

5. Barva výrazných prvků

(CTA tlačítko, štítek slevy)

Texty a prvky v 

šedé barvě, kterou 

nelze nastavit

Barva rámečku kolem 

banneru je napevno 

nastavena na #c8c8c8c 

a nelze ji změnit



Co je potřeba pro spuštění 

Dynamického banneru?

XML feed

a propojení účtu 

Skliku s účtem 

Zboží.cz

Vytvořená 

produktová 

skupina a 

minimálně jedno 

cílení

Vytvořená a 

přiřazená 

šablona v 

sestavě



Zobrazení
Produkty náhodně z balíčku 30 

nabídek dle produktové skupiny

(balíček se generuje každou hodinu)



Rozměry

970x310, 970x210, 300x600, 480x300 a 160x600

typ: pevný počet produktů + automatické zvýraznění

300x300, 300x250

typ: interaktivní slider s produkty

pouze ty s dobrou viditelností produktu



• pornografické publikace a erotické filmy (není povolena propagace erotických služeb -

seznamka, live-chat, erotické masáže, tantra masáže, pornografie, materiálů a obecně 

jakéhokoli zboží souvisejícího s erotikou a sexem)

• střelné zbraně a střelivo (dle zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb.)

• zboží nebo služba protiprávního charakteru či obsahující protiprávní tematiku 

V XML souboru není možné nabízet následující produkty

napoveda.sklik.cz/pravidla/dynamicky-retargeting/#Nepovoleny_obsah_DRTG

https://napoveda.sklik.cz/pravidla/dynamicky-retargeting/#Nepovoleny_obsah_DRTG


• pornografické publikace a erotické filmy

• střelné zbraně a střelivo (dle zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb.)

• zboží nebo služba protiprávního charakteru či obsahující protiprávní tematiku 

V XML souboru není možné nabízet následující produkty

https://napoveda.sklik.cz/pravidla/dynamicky-retargeting/#Nepovoleny_obsah_DRTG

V případě porušení pravidel, může dojít          

k blokaci celého účtu!

https://napoveda.sklik.cz/pravidla/dynamicky-retargeting/#Nepovoleny_obsah_DRTG
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CÍLENÍ 

a TIPY

Zájmy o koupi, zájmy, témata, 
kw, umístění

Šablonu můžete využít i pro 
dynamický retargeting

Frekvence zobrazení 3-5x

Produktové skupiny – produkty 
ve slevě (štítek)

Dynamický retargeting na kategorie 2.0



Optimalizace
testování šablon

fajn CTR 0,2 % +

cílení

max. CPC

vyloučení umístění

Vyloučení publika



Vyhodnocujte jako akviziční formát !!!





Přestávka



3. Dynamický retargeting









• První odrážka
─ První podúroveň

─ Druhá podúroveň

─ Třetí podúroveň

• Druhá odrážka
─ První podúroveň

─ Druhá podúroveň

• Třetí odrážka
─ První podúroveň

Nadpis



Testujte šablony 

pro DRTG

statistiky šablon v rozhraní



Výhody

Proměna návštěvníků 
v zákazníky

Oslovení s konkrétní 
nabídkou produktů

Rozšíření zásahu kampaní

Automatická aktualizace 
díky feedu

Navýšení počtu konverzí

Snadné nastavení



Struktura a 
pravidla DRTG



• pornografické publikace a erotické filmy

• střelné zbraně a střelivo (dle zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb.)

• zboží nebo služba protiprávního charakteru či obsahující protiprávní tematiku 

V XML souboru není možné nabízet následující produkty

napoveda.sklik.cz/pravidla/dynamicky-retargeting/#Nepovoleny_obsah_DRTG

https://napoveda.sklik.cz/pravidla/dynamicky-retargeting/#Nepovoleny_obsah_DRTG


• pornografické publikace a erotické filmy

• střelné zbraně a střelivo (dle zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb.)

• zboží nebo služba protiprávního charakteru či obsahující protiprávní tematiku 

V XML souboru není možné nabízet následující produkty

https://napoveda.sklik.cz/pravidla/dynamicky-retargeting/#Nepovoleny_obsah_DRTG

V případě porušení pravidel, může dojít         

k blokaci celého účtu!

https://napoveda.sklik.cz/pravidla/dynamicky-retargeting/#Nepovoleny_obsah_DRTG


Struktura



Struktura



Mějte na paměti, že příliš dlouhá doba členství v DRTG seznamu 
může uživatele obtěžovat a snižovat efektivitu kampaně.

Struktura



DRTG kampaň rozdělujeme do více sestav dle časového období 

(např. 0 až 3 dny, 4 až 7 dní, 8 až 14 dní)

Oslovení zákazníků v prvních 3 dnech po návštěvě stránek bývá 
nejefektivnější

Best Practice



Jak vyloučit seznamy?
Příklad: v sestavě Navštívili produkty (0-3 dny) 

mám aktivní DRTG seznam (14) a potřebuji 

vyloučit všechny uživatele, kteří navštívili web 

před 4 – 14 dny

Postup:
1) vytvoříme RTG seznam „všichni návštěvníci (14)“ 

– tzn. doba členství 14 dní

2) vytvoříme RTG seznam „všichni návštěvníci (3)“ 

3) vytvoříme kombinaci „všichni 4 – 14“
• Do té zahrneme RTG seznam „všichni (14) 

a vyloučíme seznam „všichni (3)“ 

4) vytvořenou kombinaci vyloučíme na úrovni 

sestavy v DRTG kampani

5) vyloučíme uživatele, kteří již nakoupili



Sestava v DRTG kampani Přiřazené publikum Vyloučené publikum
Navštívili produkty 0 - 3 dní DRTG - eshop.cz (14) Kombinace 4 – 14; Nakoupili 3

Navštívili produkty 4 - 7 dní DRTG - eshop.cz (14) Všichni návštěvníci 3 dny + Kombinace 8 - 14 dní, Nakoupili 7

Navštívili produkty 8 - 14 dní DRTG - eshop.cz (14) Všichni návštěvníci 7 dní; Nakoupili 14

Zobrazení vybraným uživatelům docílíme tak, že vyloučíme nechtěná publika

Ke všem sestavám přiřadíme stejný DRTG Návštěvníci produktů seznam



Ke všem sestavám přiřadíme stejný DRTG Návštěvníci produktů seznam

Sestava v DRTG kampani Přiřazené publikum Vyloučené publikum
Navštívili produkty 0 - 3 dní DRTG - eshop.cz (14) Kombinace 4 – 14; Nakoupili 3

Navštívili produkty 4 - 7 dní DRTG - eshop.cz (14) Všichni návštěvníci 3 dny + Kombinace 8 - 14 dní, Nakoupili 7

Navštívili produkty 8 - 14 dní DRTG - eshop.cz (14) Všichni návštěvníci 7 dní; Nakoupili 14

Zobrazení vybraným uživatelům docílíme tak, že vyloučíme nechtěná publika

DRTG návštěvníci kategorií = samostatná kampaň.



napoveda.sklik.cz/reklamy/dynamicky-retargeting/drtg-kalkulacka/

https://napoveda.sklik.cz/reklamy/dynamicky-retargeting/drtg-kalkulacka/


Optimalizace
frekvence zobrazení

volba CPC

kontrola feedu

vyloučení publika – např. 

kategorie e-shopu s nízkou 

marží

nízký rozpočet

délka publik

filtr inventáře



DRTG pro (ne)e-shopy

min. 50 nabídek s vlastní URL + obrázkem

firemní profil na Firmy.cz

vytvořit XML feed

napoveda.sklik.cz/reklamy/dynamicky-retargeting/dynamicky-retargeting-drtg-pro-ne-eshopy/#jak-postupovat-pri-nastavovani

https://napoveda.sklik.cz/reklamy/dynamicky-retargeting/dynamicky-retargeting-drtg-pro-ne-eshopy/#jak-postupovat-pri-nastavovani






Ondřej Němec

Konzultant výkonnostní reklamy

ondrej.nemec@firma.seznam.cz

zpětná vazba


