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Do rukou se Vám dostává eBook 6 tipů pro Strategii k radosti s 
tipy, které dokáží posunout affiliate spolupráci v kombinaci s PPC 
reklamou na jiný level. Jednoduchá, krátká a výstižná doporučení.  

Některé z tipů jsou praktickými radami, jak danou věc nastavit či 
domluvit, další se týkají spíše Vašeho náhledu na danou 
problematiku. 
 
Můžete je použít ve vzájemné shodě, nebo vybrat si pouze ty, které 
se shodují s Vaším náhledem či možnostmi. 

Přeji Vám mnoho úspěchů a radost do života. 

 
 

     Michal Kolář 

     Autor eBooku  
     Strategie k radost 

Prohlášení: 

Tento materiál je informačním produktem. Jakékoli šíření či poskytování třetím osobám bez 
souhlasu autora je zakázáno. Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení. Stažením 
tohoto materiálu rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto materiálu a úspěchy či 
neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukou a autor za ně nenese žádnou 
zodpovědnost.  



1. Motivace 

Stanovte si před každou kampaní reálný cíl. Tímto cílem může být 
určitý počet konverzí, nebo pokud míříte výše, tak přímo pořadí 
mezi TOP partnery. K tomuto cíli si vymyslete i odměnu za jeho 
dosažení - namotivujte tak sami sebe k vyššímu výkonu.  
 

2. Spolupráce 
 
Druhou věcí, kterou vám zde doporučím, je vlastní spolupráce s 
autory kampaně. Tato spolupráce může probíhat na více rovinách. 
Můžete uspořádat klasický webinář, který podpoří Vaši propagaci a 
na který následně zacílíte reklamy pro jinou cílovou skupinu než 
doposud, nebo se s autory kampaně domluvte na umístění Vašich 
konverzních kódů přímo na webu kampaně. Co tím získáte? Ve 
statistikách přímo uvidíte, která sestava, sada, reklamní text či 
klíčové slovo opravdu konvertuje a které ne.  
 

3. Pohled tvůrce 
 
Jak se na vlastní kampaň dívá její tvůrce či tvůrci? Je to pro ně 
první větší kampaň, ve které si budou zkoušet strategie 
infopodnikání nebo již mají jasnou strategii, které se budou držet? 
Je pro ně tato kampaň v danou dobu hlavním bodem zájmu - mají 
na ni opravdový fokus? Vidí tuto kampaň jako jednu z úspěšných 
milionových kampaní, nebo již dopředu mluví o tom, jak je těžké 
úspěšnou kampaň realizovat?  
 



Díky otázkám na tyto odpovědi se mi lépe hodnotí daná kampaň a 
následné rozhodnutí, zda se do ní zapojit nebo ne, je snazší. Proč to 
takto řeším? Při použití placené reklamy sám musím nejdříve peníze 
investovat s předpokladem, že se mi má investice vrátí. Ale o tom 
dále. 
 

4. Investice 
 
Jak přistupujete k finančním prostředkům, které investujete do 
reklamy? ANO, pro mě je to investice. Očekávám, že tyto 
prostředky, které chytře investuji, se mi po ukončení vrátí, a to s 
příjemným ziskem několikanásobně větším než vlastní investice. 
Nejsou to pro mne pouze vyhozené peníze do reklamy, ale peníze 
investované. Vidíte ten rozdíl?  

Přistupujte k finančním prostředkům do reklamy jako k investici, 
která se Vám vrátí. Sám jsem začal investovat do reklamy ve chvíli, 
kdy jsem si to mohl dovolit - ne že bych v danou chvíli tyto peníze 
nepotřeboval, ale kdyby přišlo na to, byl jsem připravený svou 
investici odepsat - inkasovat ztrátu a pokračovat dál. 

Kdybych měl investici do placené reklamy přiblížit něčemu, co je 
všem obecně známé, tak bych ji srovnal investici na burze. Ptáte se 
proč? Vždy se může totiž stát něco, co je v kampani neočekávané a 
lidé jednoduše ve finále nakoupit nemusí.  



Sám jsem zažil kampaně, kde z 400 leadů bylo přes 30 placených 
objednávek a také kampaně, kde při stejném počtu leadů nebyla 
objednávka ani jedna!  
 

5.  CTR vs konverze 
 
Dostáváme se k více technickým tipům. Prvním z nich je otázka: Co 
je pro vás duležitější - CTR (click-through rate = míra prokliku) 
dané reklamy nebo počet konverzí? Odpověď je jasná - počet 
konverzí. A opravdu podle tohoto posuzujete své reklamy? 
Setkávám se s tím, že marketéři ani netuší, co jim konvertuje a co 
ne, neboť k tomuto nemají potřebná data. Mé doporučení tedy zní: 
hlídejte si to, co vám přináší konverze!  

K pomoci může být spolupráce (viz. tip č.2), nebo si nastavte 
affiliate program tak, ať je Vám jasné, které reklamy Vám generují 
zisk a které i přes přívětivé CTR konverze nepřinášejí. 
 

6. Remarketing  

Při kampaních s klasickým průběhem přivedete do tréninku zdarma 
velké množství potencionálních zákazníků. Jak toho využít? Většina 
kampaní Vám poskytne emailové adresy těchto lidí. Pokud ne, tak si 
je přes affiliate managera vyžádejte s tím, že je nebudete 
SPAMOVAT, ale použijete je pro cílení svých reklam.  



Na Facebooku je možné nahrát vlastní databázi emailů a poté na ni 
zacílit, nebo vytvořit podobný seznam, jako jsou lidé ve Vaší 
databázi a použít i tento pro cílení (jedná se o looklike seznamy). 

To byl poslední z mých tipů pro Vás. Osobně si bez některých těchto 
tipů nedokážu představit úspěšnou kampaň. Aktivně pracuji s tvůrci 
jednotlivých kampaní, stanovuji si cíle pro jednotlivé fáze a nejvíce 
mě těší, když vidím, slyším a čtu pozitivní ohlasy na podporovanou 
kampaň. 
 
Co více si přát než spokojené zákazníky, které jsem do kampaně 
přivedl :) 

Přeji Vám, abyste tyto tipy využili jak nejlépe dokážete a posunuli 
se tak na své cestě zase o krůček dál. 

Pokud Vás zajímají další informace o strategii, kterou využívám, 
rozhodně se podívejte sem. 

 

     Michal Kolář 

     Autor eBooku  
     Strategie k radosti 
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