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Jak přemýšlí zákazník

Co komunikuje klient

Co je to STDC

SEE, THINK, DO, CARE

Sklik v jednotlivých fázích

Praktický příklad

Klient

brand & performance

Kdy STDC využít



„Spustili jste video, běží už 2 týdny

a nevidíme u kampaně žádné konverze.”

„Nás stejně všichni znají.“



41 %

53 %

92 %

59 %

https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/stdc
https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/stdc




Čeho chcete dosáhnout?

Co chcete propagovat?

Kdo je váš zákazník?



S T   D C





Největší oslovitelné relevantní publikum

Největší oslovitelné publikum s nákupním záměrem

Největší oslovitelní publikum s aktuálním nákupním záměrem

Vaši stávající zákazníci, kteří koupili dvakrát a více

SEE

THINK

DO

CARE



SEE

Sdělení: nabízený sortiment, brand, konkurenční výhoda

Cílení: Umístění, témata, zájmy, jednoduchá obsahová kampaň

Formát reklamy:



Branding



Videoreklama



Kombinovaná 

reklama – nativní 

zobrazení



SEE

Sdělení: nabízený sortiment, brand, konkurenční výhoda

Cílení: Umístění, témata, zájmy, jednoduchá obsahová kampaň

Formát reklamy: video, branding, nativní reklama, banner 

Metriky: Míra zhlédnutí, zobrazení, CPT, unikátní uživatelé

Cílová URL: Hlavní stránka, speciální landing page, blog



Nativní reklama – Manner Knusper Müsli



Hledání – Manner Knusper Müsli



Mountfield - Outstream

https://blog.seznam.cz/2021/08/co-dokaze-outstream/
https://blog.seznam.cz/2021/08/co-dokaze-outstream/


Alza – Jednoduchá obsahová kampaň

https://blog.seznam.cz/2022/03/cim-alzak-rozsiril-zasah-kampani/
https://blog.seznam.cz/2022/03/cim-alzak-rozsiril-zasah-kampani/


THINK

Sdělení: Nabídka produktů/služeb, slevy

Cílení: Vyhledávání, zájmy, klíčová slov, retargeting

Formát reklamy:



Vyhledávání



Bannerová

reklama



Kombinovaná

reklama



Dynamický 

banner



THINK

Sdělení: Nabídka produktů/služeb, slevy

Cílení: Vyhledávání, zájmy, klíčová slov, retargeting

Formát reklamy: Banner, kombinovaná reklama, dynamický 
banner

Metriky: Prokliky, CPC, CTR

Cílová URL: Kategorie na webu, nákupní rádce



Vyprodej-slevy.cz – dynamický banner

https://blog.seznam.cz/2021/12/pripadova-studie-dynamicky-banner-s-klientem-packway-s-r-o-a-certifikovanou-agenturou-proficio-marketing-s-r-o
https://blog.seznam.cz/2021/12/pripadova-studie-dynamicky-banner-s-klientem-packway-s-r-o-a-certifikovanou-agenturou-proficio-marketing-s-r-o


DO

Sdělení: produkt, cena, výzva k akci

Cílení: Vyhledávání, zájmy o koupi, DRTG, DRTG 
návštěvníků webů Seznamu

Formát reklamy:



Vyhledávání



Produktové 

inzeráty



Dynamický 

retargeting



DO

Sdělení: produkt, cena, výzva k akci

Cílení: Vyhledávání, zájmy o koupi, DRTG, DRTG 
návštěvníků webů Seznamu

Formát reklamy: Vyhledávání, produktová inzerce (PI, 
DRTG, Dynamický banner) 

Metriky: Konverze, CPA, PNO

Cílová URL: Detail produktu



Leontýna.cz – Dynamický retargeting

https://blog.seznam.cz/2022/01/jak-ziskat-jeste-vyssi-vykon-z-dynamickeho-retargetingu-na-par-kliku-pomohou-vlastni-sablony/
https://blog.seznam.cz/2022/01/jak-ziskat-jeste-vyssi-vykon-z-dynamickeho-retargetingu-na-par-kliku-pomohou-vlastni-sablony/


Košík - RTG 

Spojení vysoké vizibility

a přesného cílení

https://blog.seznam.cz/2020/07/pripadova-studie-vyuziti-brandingu-s-retargetingovym-cilenim/
https://blog.seznam.cz/2020/07/pripadova-studie-vyuziti-brandingu-s-retargetingovym-cilenim/


CARE

Sdělení: Odměna za věrnost, pravidelné nákupy, slevy

Cílení: RTG – vlastní seznamy zákazníků

Formát reklamy: Banner, kombinovaná reklama

Metriky: Konverze

Cílová URL: speciální nabídka, část webu podle sdělení



Do jaké fáze reklamu zařadíte?











STDC v praxi



STDC v praxi - CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

SEE THINK DO CARE

PUBLIKUM

Lidé, kteří rádi

poznávají nové věci, 

jezdí na dovolenou

Lidé, kteří jedou na

dovolenou

Lidé, kteří chtějí

cestovní pojištění

Lidé, kteří se u nás už

2x pojistili

CÍLENÍ
Umístění Retargeting, témata

(cestování)

RTG, Zájmy o koupi

(cestování), search

RTG – Vlastní seznam

zákazníků

METRIKY
Imprese, čtenost CTR, prokliky Konverze Opakované konverze, 

kontaktní formulář

FORMÁT REKLAMY
Nativní reklama Bannery ETA, kombinovaná

reklama

Banner

OBSAH SDĚLENÍ

Proč je vhodné mít

cestovní pojištění?

Nezapomeňte na 

pojištění! Díky němu

můžete na dovolené

vypnout. (benefity)

Užijte si prázdniny bez 

starosti! Od pojištění 

vás dělí jedno kliknutí.

Chystáte se opět na

dovolenou? Máme pro 

vás slevu 20 % na

cestovní pojištění. 

+ další služby.

CÍLOVÁ URL

Článek na blogu Stránka s možnostmi

pojištění

Produkt Kontaktní formulář, 

další nabídka



E-SHOP S KAMERAMI

SEE THINK DO CARE

PUBLIKUM

Lidé s vyšším příjmem

a zájmem o techniku

Lidé, kteří se zajímají o 

kamery

Lidé, kteří hledají

kamery

Lidé, kteří u mě koupili

alespoň 2x

CÍLENÍ

Témata, umístění Retargeting, klíčová

slova v OS, zájmy, 

search

Search, DRTG, zájmy

o koupi

RTG – Vlastní seznam

zákazníků

METRIKY
Imprese, zhlédnutí CTR, prokliky Konverze (nákup) Opakované konverze

FORMÁT REKLAMY
Branding, video ETA (obecná slova), 

Kombinovaná reklama

ETA (produkt), PI, 

DRTG, Dyn. banner

Banner

OBSAH SDĚLENÍ

Prodáváme kamery, 

Nonstop servis na

zakoupené výrobky.

Prohlédněte si naši

techniku v akci. 

Klikněte pro více

informací.

Nejvýhodnější cena

od x Kč a 100% 

spolehlivost. Kupte

nebo si přijďte

vyzkoušet.

Vaše kamera vám

slouží již celý rok, 

přijďte si ji nechat

zdarma zkontrolovat.

CÍLOVÁ URL

Homepage Kategorie videokamer

s ukázkou natočeného

videa

Produkt Kontaktní formulář

(objednání schůzky) + 

další produkty



Dostatek financí Vhodný klientPlánování 

kampaní

Kdy STDC využít?
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