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1
Úvod
Ve chvíli, kdy jsem zaznamenal první úspěchy v podobě
několika kampaní, které jsem jako affiliate partner podpořil, se
mě kolegové a známí začali ptát, co vlastně dělám a hlavně, jak
to dělám. Jak dokážu bez databáze oslovit tolik lidi, kteří
nakoupí?
Jak se dokážu v pořadí partnerů dostat před lidi s
[Zadejte název společnosti.] |
několika tisícovými databázemi? D ů v ě r n é
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Vždy mě to nutí k menšímu úsměvu. V hlavě mi problesknou
vzpomínky na dobu, kdy jsem poprvé slyšel o affiliate a kdy
jsem si sám začal lámat hlavu tím, jak bez databáze začít
pořádně affilovat a dosáhnou tak prvních úspěchů. Od té doby
jsem ušel značný kus cesty, mnohé pochopil a spoustu věcí se
naučil.
Můj příběh je příběhem člověka, který šel do akce, a tím se
odlišil od mnoha ostatních. Kdybych napsal, že jsem neměl
strach, lhal bych. Bál jsem se toho, co na to řeknou jiní, jestli
na mě nezačnou mít špatný názor, či mě nezavrhnou. Nakonec
mi ale došlo, že tento strach mám jen v sobě a jen já jej
dokážu překonat.
A tak jsem jej překonal jako jakoukoli jinou překážku, kterou mi
život staví do cesty.

Michal Kolář
Autor eBooku
Blatec, Září 2014
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Prohlášení
Tento materiál je informačním produktem v hodnotě 1 140 Kč.
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 já za ně nemohu nést
žádnou zodpovědnost. Pokud vám bude kdykoli jakýkoli z
použitých výrazů nejasný, tak mi napište, nebo se podívejte na
konec tohoto eBooku do sekce Důležité odkazy. V tomto
materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách
třetích stran.
Prosím vezměte na vědomí, že můžu díky affiliate odkazům na
tyto produkty a služby mít finanční prospěch v případě vašeho
nákupu. Zároveň, prosím, vezměte na vědomí, že doporučuji
pouze ty služby a produkty, se kterými mám vlastní zkušenost.
Nenesu však žádnou zodpovědnost za jejich kvalitu.
Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení.

[Zadejte název společnosti.] |
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2
Můj příběh

Od začátku jsem věděl, ze pokud chci byt úspěšný v affiliate,
budu muset na sobě začít pěkně makat. A pokud chci byt
úspěšný, musím si dobře vybrat cestu, kterou se vydám.
[Zadejte název společnosti.] |
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Co se mnou hodně zahýbalo, bylo, když jsem našel první články
o placené reklamě. V době, kdy jsem doslova obracel každou
korunu, mi přišlo bláhové ušetřit na vstupní kapitál. Říkal jsem
si, že to bude chtít spoustu testování, než najdu správně
postupy a techniky, jak se dostat díky reklamě do zisku.
Vše se mi propojilo ve chvíli, kdy jsem odešel z
mého
dosavadního zaměstnání, které pro mě bylo již neperspektivní a
dostal se do týmu Firmy 2.0. Díky tomu jsem dostal menší
odstupné, ve kterém jsem viděl příležitost vyzkoušet si metody
a postupy, o kterých jsem doposud pouze četl. Sedl jsem si,
zesumarizoval co je potřeba, jaký je můj cíl a hurá na věc.
Ve Firmě 2.0 zrovna probíhala kampaň Cesta pravého muže,
která mě nejen velmi oslovila pro svůj obsah, ale také jsem v ní
spatřil možnost vyzkoušet si vše v praxi. Pustil jsem se tedy do
akce a jaké bylo mé překvapení, když jsem se v jednom emailu
uviděl v TOP 10 partnerů této kampaně. Ono to opravdu
funguje! Moje nadšení neznalo mezí.
V této první kampani, do které jsem se naplno zapojil, jsem
dosáhl s investicí 4 674 korun do reklamy na 19 600 korun za
provize. To je zisk 14 926 korun, respektive za jednu
korunu do reklamy tři koruny zisku.
Doslova mě to nakoplo k dalšímu vzdělávání jak na poli affiliate,
tak PPC reklamy. To byl začátek mé cesty. Nyní mám za
sebou přes desítku kampaní, které jsem jako affiliate partner
podpořil.

[Zadejte název společnosti.] |
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Na rovinu, všechny úspěšné nebyly. V některých jsem testoval
nové metody, některé byly obecně slabší. A z každého
neúspěchu jsem si snažil vzít něco, co mě posune dál.
Poučit se z chyb, které jsem udělal, či více pochopit některé
postupy.
Sám si již kampaně, které podpořím, značně vybírám. Odmítl
jsem dokonce některá pozvání do několika kampaní, protože
jsem jednoduše nenabyl pocitu, že daná kampaň může mít
úspěch. Jednou za to mohl vyloženě slabý produkt, jindy
strategie, které jsem nevěřil. Snažím se tyto věci odhalit vždy
drive, než danou kampaň podpořím, a to z jediného,
praktického důvodu. Prostředky, které takto ušetřím, jsou v
podstatě mým ziskem.
Vraťme se ale zpět k tématu. Tento eBook je o jedné z
nejlepších kampaní roku 2014 co do obsahu, tak do použité
strategie. Jde o kampaň Radost z prodeje, do které jsem byl
přizván. Partnery tvořil uzavřený okruh lidi okolo tvůrců vlastní
kampaně, což se mi zamlouvalo hned z několika důvodů.
1)

Kampaň podpoří pouze pozvaní partneři z rad velkých
hráčů info marketingu a jejich podpora se tak bude točit
okolo jejich vlastních databází, které do kampaně pozvou.

2)

Povědomí o kampani se rychle rozšíří a lidé se o
kampani budou chtít více dozvědět, budou hledat další
informace a zde narazí na mé inzeráty.

3)

V seznamu partnerů jsem nezahlédl nikoho, kdo by mě na
poli PPC reklamy mohl jakkoli ohrozit. Byl jsem si tedy jist
úspěchem.
[Zadejte název společnosti.] |
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3
Cíl jako první krok
Prvním krokem, který je před každou kampaní nutné udělat a
který sám dělám, je stanovení si cíle kampaně. Musíte získat co
nejvíce informací o kampani a na jejich základě ji celou
ohodnotit.
[Zadejte název společnosti.] |
Důvěrné
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Osobně vycházím jak z obecných čísel či vlastních dat z již
proběhlých kampaní, ale také se zajímám o autory a obsah
kampaně. Stává se, že i když jde o skvělý produkt a je výborně
nachystaná strategie kampaně, vše končí menším neúspěchem
z důvodu špatného načasování.
Již jsem zažil období, kdy bylo v jednom termínu spuštěno
několik kampaní obdobného charakteru a neprospělo to ani
jedné. Svoji pozornost mohou štěpit jak partneři kampaně, kteří
se musí rozhodovat, kterou z kampaní podpoří a o to hůř vlastní
potencionální klienti.

Cíl v této kampani jsem si stanovil jednoduchý, a to 20
konverzí do placené časti programu. Provize za
konverzi byla 1600 korun a já tedy počítal s příjmem
32 tisíc Kč a investicí okolo 7 tisíc Kč.
Zisk minimálně 25 tisíc Kč.

Stanovení cíle před daným zapojením do kampaně mě vnitřně
jak motivuje, tak mě nutí se nad vlastní kampaní zamyslet,
rozhodnout se nad částkou, kterou budu připraven investovat
ve které fázi kampaně a co se musí stát, abych na tuto kampaň
uvolnil další prostředky. Již jsem se poučil z kampaní, ve kterých
jsem sázel na nějaký zvrat či že se vše otočí do lepších čísel.

[Zadejte název společnosti.] |
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4
Ideální zákazník

Dalším bodem, který je pro mě důležitý, je definování cílové
skupiny, pro kterou je daná kampaň určena. Většinou je tato
cílová skupina určena tvůrcem kampaně či produktu, ale je
možné, [že
daný produkt mohou ocenit i lidé z jiných skupin, a
Zadejte název společnosti.] |
v ě r n é to jsou.
proto je důležité přijít na to, kteréD ůskupiny
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Kampaň Radost z prodeje byla primárně určena jak pro
samotné obchodníky, tak také pro finanční poradce a MLM
stratégy. Díky těmto obecným skupinám jsem se mohl pustit do
analýzy míst, ve kterých se dané skupiny pohybují a kde by bylo
vhodné, aby se zobrazovala moje reklama.
Reklamní kampaně jsem se rozhodl spustit ve dvou systémech,
a to na Facebooku a v Adwords. Blíže popíši, jaké techniky
cílení jsem v těchto dvou systémech použil.

Cílení na Facebooku
Díky Facebooku jsem mohl přesně definovat, jakým lidem se
daná reklama bude zobrazovat. Jak jsem toho docílil?
První, co jsem v tomto směru musel udělat, bylo přijít na to, na
které skupiny na Facebooku by mělo cenu vůbec cílit. Díky
definici cílové skupiny jsem nalezl základní facebookové skupiny,
od kterých jsem se dostal k dalším.
Použil jsem metodu vyhledávání, která je přístupná v anglické
verzi Facebooku (určení jazyku English (US) a našel tak další
skupiny s lidmi z původních skupin, které jsem si určil.

[Zadejte název společnosti.] |
Důvěrné
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Změna jazyku na Facebooku v obecném nastavení účtu:

!
Pro inspiraci uvádím vyhledávacími výrazy, které osobně
používám nejčastěji:

• people who like A (daná skupina nebo komunita)
• page liked by people who like A
• pages liked by people that are liked by A
• group joined by people who like A

!

Dané dotazy vpisuji přímo do vyhledávacího pole:

[Zadejte název společnosti.] |
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Následně jsem z těchto skupin pomocí speciálního postupu
dostal ID členu, vytvořil custom audience a na ty následně
zacílil facebookovou reklamu.
Nejdříve jsem použil kreativy přímo z kampaně a to několik
bannerů, které měly vhodné rozměry pro zobrazení na
Facebooku. Ty měly ale nízké CTR (click-through rate = míra
prokliku), takže jsem je vyměnil za několik obrázků z knihovny
Shutterstock. Z této knihovny lze zdarma vybírat obrázky
přímo při tvorbě kampaně, což dodává daným reklamám
přívětivější vzhled.

!
Jako zobrazení jsem zvolil jak reklamní plochu ve sloupci, tak
přímo v příspěvcích, a to pod mou Facebook stránkou Osobní
blog Michala Koláře. Vše jsem rozdělil vhodně do reklamních
sestav, abych měl na první pohled přehled o tom, co funguje a
kde je potřeba více optimalizovat.
Postupně měly větší proklikovost reklamní inzeráty v
příspěvcích, což již bývá zvykem, a tak jsem se primárně
zaměřil na ně s patřičným uzpůsobením ceny.
[Zadejte název společnosti.] |
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Cílení na Googlu
Pro zacílení na Googlu se obecně používají ve vyhledávacích
kampaních klíčová slova a v kampaních obsahových kombinace
klíčových slov a zájmů cílové skupiny.
Jako první se podíváme na cílení pomocí klíčových slov.
Osobně mi nejvíce pomáhá projít si web kampaně, podívat se
na obsah zdarma či do členské sekce. Tak mi začnou
vyskakovat slova, na která bude dobré zacílit. Stejně tak mi
cílová skupina kampaně nabídne další klíčová slova.
Důležitá je relevance, a to tak, aby lidé, kteří dané klíčové
slovo zadávají, našli přes PPC reklamu přesně to, co hledají.
U kampaně Radost z prodeje jsem si definoval základní klíčová
slova a ta následně dále rozvíjel, co do dalších nových slov, tak
do různých variant.

Jaká byla má základní klíčová slova?
Byla to následující skupina:
Radost z prodeje

Prodej

Prodejní komunikace

Obchodní dovednosti

Komunikační dovednosti
Obchodní schůzka

[Zadejte název společnosti.] |
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Z této skupiny slov jsem vytvořil velkou skupinu klíčových slov,
a to jak v českém, tak slovenském jazyce, neboť kampaň cílila
jak na české, tak i slovenské klienty. Použil jsem různá sousloví
a slova vygenerovaná vyhledávačem klíčových slov Skliku a
plánovačem klíčových slov od Googlu. Slova jsem různě
skloňoval, přidával všemožné varianty a tvary těchto slov.
Použil jsem i našeptávač na Googlu, kdy jsem začal psát
libovolné klíčové slovo či výraz a sledoval nabídky pro hledání,
které mi vyhledávač sám nabídl k použití.

!
Na závěr jsem přidal překlepové výrazy, které mohou v
některých variantách nastat a použil slova i úplně bez diakritiky.
Nástroje, které pro tvorbu klíčových slov osobně
používám, jsou zde:
Nástroj pro hledání klíčových slov - SKLIK
https://www.sklik.cz/navrh-klicovych-slov
[Zadejte název společnosti.] |
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Plánovač klíčových slov - GOOGLE
https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner

Adwords Editor - nástroj pro kampaně v Google Adwords,
který umožňuje jak vyhledávat nová klíčová slova, tak
kombinovat stávající:
http://www.google.cz/intl/cs/adwordseditor

Poslední nástroj, který jsem objevil, je PPC Mixér, který
umožňuje jak daná klíčová slova kombinovat, tak je překlápět
do různých shod a odstraňovat diakritiku:
http://www.adaptic.cz/znalosti/nastroje/ppc-mixer

Vylučovací klíčová slova
Při vytváření klíčových slov je dobré si rovnou vytvořit i seznam slov,
na která nechci, aby se zobrazovaly moje inzeráty. Tento seznam
jednoduše přidám do vylučovacích slov kampaně a reklamy se na
tato slova spouštět nebudou.
Tento seznam v průběhu kampaně rozšiřuji, respektive do něj
přesouvám daná klíčová slova, která nemají dostatečný výkon, či
pokud pracuji s konverzemi, tak nekonvertují dle mého plánu.

[Zadejte název společnosti.] |
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Použití vylučovacích slov u každé kampaně ušetří dle mých
zkušeností zhruba 25% finančních nákladů, které by byly jinak
použity na nerelevantní prokliky, které by také s největší
pravděpodobností nesměřovaly k placeným konverzím.

Shody klíčových slov
Na co se rozhodně nesmí zapomenout, jsou shody klíčových slov.
Sám na začátek kampaně vytvářím slova ve všech třech shodách
(přesné, frázové a volné). Postupně, jak je kampaň v pohybu, tak
vyhodnocuji, jak si která z daných shod vede a dle toho tato klíčová
slova upravuji.
V této kampani jsem využil ještě jednu možnost shody, která také
není často využívána, a to modifikovanou volnou shodu.
O co jde?
V podstatě se jedná o volnou shodu daných slov bez použití
synonym a dalších variant tohoto klíčového slova.

Modifikovaná volná shoda vypadá takto:
+radost +prodeje

Daná reklama se poté zobrazí na všechny vyhledávací výrazy
obsahující slovo radost a prodej nezávisle na jejich pořadí.
Vyhledávací dotaz musí obsahovat obě tato slova v kombinaci s
jakýmikoli dalšími slovy.
[Zadejte název společnosti.] |
Důvěrné
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Například: kurz radost z prodeje online
Zde je ukázka použití různých shod na začátku kampaně u
základního klíčového slova RADOST Z PRODEJE, kde jsou přímo i
patrné jednotlivé parametry, jak si dané shody tohoto jednoho
klíčového slova vedly:

!

[Zadejte název společnosti.] |
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5
Určení cen za reklamu
Co se týče investované částky do reklamy - budgetu, Facebook
používá jinou strategii než Adwords. U Facebooku platíme i za
zobrazení dané reklamy a jednoduše kolik peněz zadáme jako
denní limit, tolik financí se většinou v daný den proinvestuje.
Základem
je cena za proklik, která je doplněna cenou za
[Zadejte název společnosti.] |
D ů v ě r n é Facebooku.
zobrazení reklamy 1000 návštěvníkům
!20

U Adwords je větší pravděpodobnost, že daná částka nastavena
jako denní budget se neproinvestuje, a to z důvodu menšího
výkonu kampaně - počítají se pouze prokliky inzertních textu a
pokud jich není takový počet, který by vyčerpal danou částku,
tak finance zůstávají nevyužity. Stává se to například u
kampaní, které obsahují klíčová slova, která nejsou často
vyhledávána.
Vlastní ceny za prokliky jdou u jednotlivých klíčových slov
odhadnout dopředu, nicméně pokud se v rámci dané kampaně
bude jednat o konkurenční klíčové slovo, tak se původní odhad
od skutečnosti bude hodně lišit.
K tomu pro orientaci používám Plánovač klíčových slov
Googlu, kde mohu cenu za daná klíčová slova zjistit.

!

Pro mě osobně jde o orientační cenu. Vždy je lepší danou
kampaň spustit a podívat se, jaká jsou reálná čísla v danou
dobu.
Sám jsem do kampaně vstupoval s tím, že chci investovat
částku okolo 7 000 Kč. Vlastní kampaň ve finále trvala 28
dní, což bylo v rozpočítání na dny 250 Kč/den.
Tuto částku jsem si ještě pomyslně rozdělil mezi reklamu na
[Zadejte název společnosti.] |
Googlu a na Facebooku.
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Rozpočet jsem si fixně stanovil pro start na Googlu 100 Kč/
den na jednu reklamní kampaň. Tyto kampaně jsem měl dvě, a
to Vyhledávácí a Obsahovou. Vždy doporučuji takto
rozdělovat, a to pro přehlednost, kdy je hned zřejmé, jak si
která kampaň, reklamní sestava či klíčové slovo stojí.
Základní cenu za proklik jsem nastavil na 5 Kč a postupně
optimalizoval. U slov, kde jsem chtěl, abych i přes konkurenci,
která v průběhu kampaně vznikla, byl na TOP 3 pozici, jsem
cenu za proklik vhodně zvýšil - místy až do závratných částek,
nicméně ve finále vše vycházelo dobře.

!

Na Facebooku jsem začínal s 5 $/den u jedné sady reklam a
postupně se dopracoval až na sad 7. Kombinoval jsem
jednotlivé metody cílení - testoval jsem, která je celkově
nejvíce funkční a přizpůsoboval texty a obrázky reklam
jednotlivým fázím kampaně a daným akcím, které v rámci
kampaně probíhaly.
V reklamě jde jednoduše utopit velké množství finančních
prostředků - je totiž na každém, jak si rozpočet reklam nastaví,
jestli dá na den 100 Kč či 1 000 Kč - to je opravdu na každém.
Osobně jsem počítal s konverzí 20% z přivedeného trafficu
do obsahu zdarma a následně 5% konverzí z obsahu
zdarma do placené části. Těmto číslům jsem přizpůsoboval i
[Zadejte název společnosti.] |
celkový rozpočet.
Důvěrné
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Počítal jsem tedy, že k neplacené konverzi bude potřeba 5
prokliků a k jedné objednávce 20 konverzí zdarma, respektive
100 prokliků. Při průměrné ceně prokliku cca 3 Kč a konverzi
1600 Kč za objednávku, by čísla vypadala následovně:

Na jednu objednávku investice 300 Kč a celkový zisk 1 300 Kč

K takovýmto číslům jsem došel před samotným spuštěním
kampaně, a to díky vlastním zkušenostem z již podporovaných
kampaní a mého očekávání kvalitního obsahu kampaně, který
konverzím hodně pomůže.
Než se spustí vlastní prodej, tak je to vždy pouze odhad.
Jakmile začnou padat první placené konverze, lze s čísly již lépe
pracovat a finální zhodnocení provádím až po skončení
kampaně, kdy mám již všechna čísla.
Pro efektivní sledování konverzí doporučuji používat určení
propagačních kanálů dle toho, jak toto rozdělení daný
affiliate program umožňuje - na základě placených konverzí a
dat, ze kterých kanálů přišly, lze dále reklamní kampaně
optimalizovat a soustředit se na ty, které přináší daný zisk.

[Zadejte název společnosti.] |
Důvěrné
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Zde je ukázka rozdělení propagačních kanálů do kampaní v
affiliate systému Clipsan:

!

[Zadejte název společnosti.] |
Důvěrné
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6
Struktura reklamních
kampaní
Důležitou věcí u Adwords je struktura jednotlivých kampaní.
Tato struktura je důležitá hned z několika důvodů. Prvním z nich
je vlastní přehlednost v jednotlivých kampaních, reklamních
sestavách
[ Z aad vlastních
e j t e n á z ereklamách.
v společnosti.] |
Důvěrné
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Dalším důvodem je kladné působení na potencionálního
zákazníka. Při správné struktuře obsahuje jedna reklamní
sestava podobná klíčová slova, která spouštějí danou reklamu a
vše je pro zákazníka relevantní - jednoduše najde to, co hledá.
Třetím důvodem je zamezení vzniku duplicitních slov.
Rozhodně nedoporučuji mít některé klíčové slovo v účtu
vícekrát. Kdyby k tomuto došlo, Google bude řešit nejdříve,
kterou z daných reklam si vybere a použije pro porovnání s
reklamami z jiných účtů.
V případě, že by dané hodnocení dopadlo pro všechna duplicitní
klíčová slova stejně, tak vyhraje to nejdražší. Tento přístup není
vůbec efektivní a stojí nemalé finanční prostředky, nehledě na
negativní vliv na výkonnost celé kampaně.
Struktura kampaně poté vypadá následovně:

Reklamní kampaň

!

Reklamní sestava 1

Seznam klíčových
slov1 + reklamní
inzeráty1

Reklamní sestava 2

Seznam klíčových
slov2 + reklamní
inzeráty2

[Zadejte název společnosti.] |
Důvěrné
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Seznam klíčových
slov3 + reklamní
inzeráty3

U reklamních kampaní máme na výběr z vyhledávací,
obsahové a remarketingové. Sám jsem použil první dvě
kampaně a následně si vytvořená klíčová slova dle podobnosti
rozdělil do několika skupin a ty zařadil pod jednotlivé reklamní
sestavy.
Pro jednotlivé reklamní sestavy jsem připravil vhodné inzertní
texty, a to nejlépe tak, aby se dané klíčové slovo, na které se
reklamní text zobrazí, objevilo i v samotném reklamním textu.
Zvolení jak názvů reklamních kampaní, tak reklamních textů
volím vždy tak, aby mi na první pohled bylo jasné, čeho se daná
reklamní sestava týká - při více kampaních či sestavách může
nastat menší zmatek v tom, jak která sestava funguje či pokud
budete chtít změnit nějaké nastavení. Pak je na pohled jasné, o
čem daná sestava je a jaká v ní jsou klíčová slova.
Dle toho jsem měl Reklamní kampaň Radost z prodeje SEARCH a následující reklamní sestavy:

[Zadejte název společnosti.] |
Důvěrné
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První z těchto sestav byla základní sestava, která obsahovala
klíčová slova názvu kampaně v různých kombinacích s několika
dalšími slovy. V případě info - kampaní, které probíhají krátkou
dobu, mám vysledováno, že tato sestava je jednou s
největším výkonem - nejvíce konverzí se děje právě přes
tuto sestavu s klíčovými slovy okolo názvu vlastní podporované
kampaně.
U Facebooku je již obdobná logika struktury jako u Adwords,
nicméně nepracujeme zde s klíčovými slovy, ale jinými prvky
cílení. Zde se mi pro přehlednost vyplácí tvorba sad reklam
zvláště pro zobrazení reklamy v příspěvcích a v reklamním
sloupci vpravo.
Obrázky v příspěvcích dokáží svou velikostí více zaujmout
než malé obrázky v pravém sloupci. Celkově reklamy v
příspěvcích působí lepším dojmem - mezi dalšími příspěvky se
ztrácí a mnozí uživatelé Facebooku je považují za organický
obsah.
Příspěvky mi také dle čísel fungují vždy o něco lépe než
reklama v pravém sloupci, nicméně je dobré vědět, jaký je to
rozdíl a zda má cenu s tím pracovat.
U této kampaně jsem příspěvky spouštěl přímo pod profilem
mého blogu a tyto příspěvky měly skoro 2x lepší
proklikovost nežli reklama v bočním sloupci. Doporučuji
vyzkoušet a sami uvidíte, jaká budete mít čísla.

[Zadejte název společnosti.] |
Důvěrné
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7
Tvorba inzertních textů
Vlastní obsah inzertního textu - textu zobrazené reklamy musí
být v kontextu k daným klíčovým slovům, a to nejlépe tak, aby
dané klíčové slovo přímo obsahoval. Když daný text obsahuje
přímo vyhledávaný výraz, tak se navíc dané klíčové slovo
zobrazí [vZtextu
a d e j treklamy
e n á z e v tučně
s p o l eač nvíce
o s t itak
. ] |upoutá pozornost.
Důvěrné
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Zde příklad bez zapnutých reklam:

Relevance textu je jednoznačně na prvním místě, klient musí
jednoduše najít to, co hledá, aby učinil proklik přes danou
reklamu. Pokud bude mít pochybnosti, bude ve čtení stránky
pokračovat dál.
[Zadejte název společnosti.] |
Důvěrné
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Daný text by měl být také napsán poutavě a vyzývat k akci,
aby klient proklikl právě tento odkaz. Sám vím, že všechno
vměstnat do 95 znaků u Adwords bývá vcelku problém. U
Facebooku se dostáváme již na lepší čísla, nicméně stejně to
není na nějaké dlouhé rozepisování.
V nadpise doporučuji použít klíčové slovo dané sestavy - bude
označeno tučně a přítáhne větší pozornost a na první pohled
bude zřejmé, o čem celý reklamní inzerát je.
V dalších řádcích přichází ke svému vlastní produkt, jeho
přínos klientovi a také nesmíme zapomenout na výzvu k akci –
call to action.
Výběr z použitých textů při kampani Radost z prodeje:

Máš radost z prodeje?
Zadejte název společnosti.] |
Podívej,[ jak
se správně prodává! D ů v ě r n é
Rady z praxe od expertů oboru.
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Chceš správně prodávat?
Mít úspěch na každé své schůzce?
Sleduj video a uč se od nejlepších.
Prodej na každé schůzce?
Připrav se bez chyb jako profík.
Sleduj video a uč se od nejlepších.

Důležitou možností, na kterou spousta marketérů zapomíná, je
využití zobrazované URL adresy. Tato URL se může lišit od
stránky, na kterou ve skutečnosti odkazujete, a to při zachování
stejné domény.
K použití je tak dalších 35 znaků. Daná URL nemusí začínat na
www a může a vypadat může například takto:

strankakampane.cz/klicove-slovo

Testování reklamních inzerátů
U Adwords se vždy snažím stavět proti sobě dva reklamní
inzeráty a samotná kampaň mi následně ukáže, který si jak stojí
a který bude efektivní používat dále.
[Zadejte název společnosti.] |
Důvěrné
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Zde je důležité nastavit u reklam rovnoměrné střídání. Toto
nastavení naleznete v nastavení kampaně, a to v Pokročilém
nastavení v sekci Zobrazování reklam. Vybereme možnost
Střídat rovnoměrně: Zobrazovat reklamy s nižším výkonem
rovnoměrně s reklamami s vyšším výkonem a neoptimalizovat.
Je to z jediného důvodu - Vaše testovací období bude kratší než
druhá nabízená možnost pro rovnoměrné zobrazení, kde je
testování nastaveno na dobu 90 dní.
Nastavení střídání reklam:

Takto testuji dané inzeráty po předem stanovenou dobu 3 - 7
dní. Ten, který má lepší čísla, postupuje dále. Horší je nahrazen
inzerátem novým. Danou dobu volím podle výkonu kampaně pokud za týden není v dané sestavě potřebné množství prokliků
[Zadejte název společnosti.] |
či konverzí, tak se musím podívatD přímo
ů v ě r n éna celou reklamní sadu,
kterou v případě špatných čísel vypínám celou.
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Pokud takto sestavu vypnu, klíčová slova použitá v této sestavě
přidám na seznam vylučovacích klíčových slov, aby se na ně
žádné reklamy nespouštěly - například při volné shodě v jiné
reklamní sadě.

Jeden z duelů reklamních inzerátů vypadal takto:

!

U inzerátů můžete testovat jak jednotlivé znění inzerátu, tak
také podobu nadpisu či změnu pouze části textu.
U info kampaní na testování moc prostoru není - osobně
zvládnu cca 3 - 4 duely a již je vlastní kampaň u konce. Je tedy
potřeba se nad reklamním textem zamyslet a snažit se již od
začátku přijít na kvalitní a poutavý text.

[Zadejte název společnosti.] |
Důvěrné
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Při kampani Radost z prodeje mi nejlépe fungoval v Adwords
právě tento inzerát:

!
Co se týče Facebooku, tak zde nejvíce bodoval následující
reklamní příspěvek:

!
[Zadejte název společnosti.] |
Důvěrné
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Jeho výkon byl po dobu kampaně následující:

U reklamních textů bannerů použitých v Adwords mám ještě
jedno doporučení. Je jím cílení na mobilní telefony. Před tímto
krokem je vhodné zkontrolovat cílový web, zda se na mobilu
bude dobře zobrazovat a vše bude fungovat tak, jak má.
V tomto kontextu je rozdělení na PC a mobily, kde se jako PC
berou jak stolní počítače, tak notebooky i tablety.
Sám k cílení na mobilní zařízení přistupuji tak, že dané reklamní
texty či bannery pod sestavami zduplikuji a v nastavení nové
kopie vyberu možnost preferovaného zařízení.

[Zadejte název společnosti.] |
Důvěrné
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8
Průběh kampaně

Po úspěšném nastavení předchozích kroků jsem všechny
reklamy spustil a začal sledovat čísla a výkon jednotlivých
reklamních sad a sestav.
[Zadejte název společnosti.] |
Důvěrné
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Období zdarma
V tuto chvíli začaly přicházet první konverze do části zdarma.
Na základě těchto konverzí jsem mohl začít optimalizovat
jednotlivé reklamy.
Postupně byla v kampani zveřejněna tři videa jako hodnotný
obsah zdarma. Cílovou adresu jsem neměnil, reklamy cílily na
vstupní stránku, kde pro zhlédnutí videí bylo nutné zadat email,
a tím vznikala i free konverze.
Během 10 dnů jsem došel k závěru, že výkon některých sad
reklam v Adwords je tak nízký, že jsem je raději ihned uzavřel.
Prostředky, které jsem tímto ušetřil, jsem tak mohl použít u
sestav, které konvertovaly lépe.

[Zadejte název společnosti.] |
Důvěrné
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Před samotným zahájením prodeje se mi podařilo získat 426
konverzí zdarma, což bylo skoro o celých 100 konverzí více, než
byl můj osobní plán.
Prodej začínal 20. den kampaně, kdy jsem počítal s investicí 5
000 Kč (20 x 250). Dle mého plánu měla tato částka být za 1
666 prokliků a 333 konverzí zdarma.
Výsledky byly ale jiné, než jsem původně čekal. Při zahájení
prodeje jsem měl na svém kontě úžasných 426 free konverzí
(konverzí zdarma=bez nároku na odměnu), což bylo o 93 více,
než jsem měl v plánu. Vše s investovanou částkou 3 809 Kč.
Nové konverze zdarma
Plánovaný průměr přírustku konverzí
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13.V

15.V

17.V

Dle grafu lze vidět, že několik prvních dní byl výkon reklam pod
očekávaným průměrem, ale po první optimalizaci reklamy
tento průměr překonaly a již se od něj držely dále. Největší zisk
konverzí byl v průběhu spuštění druhého videa, kdy se denní
přírůstek konverzí vyšplhal až na 61 konverzí.
V průběhu předprodejní části kampaně jsem přidal několik
sestav jako reakci na jednotlivé akce kampaně. Ve chvíli,
kdy bylo nově zveřejněno druhé a třetí video, upravil jsem
vhodně texty na Facebooku a pozměnil i obrázky.
Vše jsem doplňoval do stávající struktury, aby byla zachována
přehlednost v jednotlivých prvcích kampaně.
Skupina lidí, na kterou jsem cílil, měla díky tomuto k dispozici
další kreativu, která nebyla okoukaná a udržel jsem si tak
dobrou proklikovost a vysoké CTR.

[Zadejte název společnosti.] |
Důvěrné
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Start prodeje
S velkým očekáváním jsem díky těmto číslům vyčkával na
samotné spuštění prodeje a první placené konverze. Ihned po
spuštění prodeje na webináři jsem získal 9 placených
konverzí. Díky těmto prvním konverzím jsem se dostal do
kladných čísel, což mě ihned namotivovalo k další práci.
Hned další den jsem se pustil do následné optimalizace
kampaní. Reklamy jsem nově zacílil i na samotnou prodejní
stránku a zapracoval i na dalších klíčových slovech.
Použil jsem vyhledávací dotazy a rozfiltroval je na slova
relevantní s kampaní a z těch udělal nová klíčová slova do
daných kampaní. Slova, která relevantní nebyla, jsem zařadil
mezi vylučovací slova, aby již další reklamy nespouštěly.

[Zadejte název společnosti.] |
Důvěrné
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Vyhledávací dotazy jsou k zobrazení pod položkou
PODROBNOSTI v sekci KLÍČOVÁ SLOVA v dané kampani.

Adwords automaticky rozřadí tyto nová klíčová slova do
reklamních sestav dle vyhodnocení jejich relevance.

[Zadejte název společnosti.] |
Důvěrné
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Přehled vyhledávacích dotazů pak vypadá takto:

Zde je již většina dotazů přidána do klíčových slov, pouze jedno
bylo přidáno na seznam vylučovacích slov a u jednoho dotazu
nebylo o přiřazení rozhodnuto.
Díky dalším úpravám a práce odvedené v předprodejní fáze
kampaně začaly přibývat další placené konverze.
Před vlastním ukončením prodeje jsem znova reklamy upravil a
vybídl tak k poslední možnosti vstupu do kurzu.

[Zadejte název společnosti.] |
Důvěrné
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Ukončení prodeje
Prodej byl ukončen po sérii webinářů, které klientům přinesly
další hodnotné informace a značně nastínily, jak bude vlastní
on-line kurz vypadat. Každý den od zahájení prodeje až do jeho
ukončení jsem zaznamenal alespoň jednu placenou konverzi.
Nové placené konverze
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Graf celkového počtu placených konverzí a přírustku nových
placených konverzí ukazuje na dva vrcholy, kterými bylo
samotné spuštění prodeje a druhým naopak ukončení prodeje.
Další přírustek byl rovnoměrný a pohyboval se mezi 1 - 3
[ Z a dza
e j tden.
e název společnosti.] |
konverzemi
Důvěrné
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Graf celkového počtu placených konverzí a přírůstku nových
placených konverzí ukazuje na dva vrcholy, kterými bylo
samotné spuštění prodeje a druhým naopak ukončení prodeje.
Další přírůstek byl rovnoměrný a pohyboval se mezi 1 - 3
konverzemi za den.
Ve chvíli, kdy byla tato hlavní část kampaně uzavřena, jsem měl
na kontě krásných 31 konverzí. Následoval ještě re-open
(znovuotevření kampaně pro opozdilce) a doplňkový prodej.
Ten v podobě upsellu (následný doplňkový prodej produktu,
který má většinou podobnou či vyšší cenu než produkt
původní), kde šlo o 2 denní živé setkání s tvůrci kampaně a VIP
verzi programu – 5 denní workshop v krásném prostředí Tater.
Tato VIP verze s worshopem byla limitována 20 místy a mně se
podařilo získat jednu konverzi i z tohoto prodeje. V plánu byl i
downsell (následný doplňkový prodej produktu, který má
většinou nižší cenu než produkt původní), a to části standardní
verze programu za nižší cenu.
Výsledky z těchto doplňkových prodejů jsem nezahrnul do
celkové sumarizace. Tam pracuji pouze s výsledky ze standardní
kampaně.

[Zadejte název společnosti.] |
Důvěrné
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9
Sumarizace aneb hlavní čísla
kampaně
Po uzavření prodeje nadešel čas na vlastní vyhodnocení
kampaně. To, že tohle byla úspěšná kampaň, mi bylo jasné od
zahájení prodeje, kde jsem se dostal do kladných čísel, ale mě
adejte název společnosti.] |
zajímalo[ Zvíce.
Důvěrné
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Celkové vyhodnocení jsem pojal ve dvou rovinách, a to z
pohledu kampaní na Googlu a na Facebooku. Oba propagační
kanály se od sebe lišily, a to jak do získání počtu prokliků přes
jednotlivé reklamy, tak ve finále do počtu získaných konverzí.

Vyhodnocení reklamy na Facebooku
Na Facebooku měly reklamy s investicí 3 017 Kč následující
výkon:

[Zadejte název společnosti.] |
Důvěrné
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Poměr mezi prokliky a registrací na opt-in byl 19,5 %, a to při
ceně 2,07 Kč za proklik. Následný poměr mezi získanými
kontakty a vlastními konverzemi byl 4,9 % a vlastní konverze
vyšla na 215,5 Kč.
Na jednu neplacenou konverzi bylo třeba získat 5,1 prokliků a
následně na placenou konverzi 20,3 kontaktů a 104,3 prokliků.
Při stávající konverzi ve výši 1 600 Kč byl zisk z tohoto
propagačního kanálu 19 383 Kč.

Z Facebooku tedy na jednu investovanou korunu více
jak šest korun zisku.

Čísla mírně lepší, než jsem počítal při svých odhadech, a to jak
do počtu získaných konverzí, tak ceny za jednotlivé prokliky.

[Zadejte název společnosti.] |
Důvěrné
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Vyhodnocení reklamy na Googlu
Zde jsem investoval 4 362 Kč a na následujícím grafu je
shrnuto, jak si reklamy v kampaních vedly:

Zde byl poměr mezi prokliky a registrací na opt-in 22,2%
(poměr registrace na vstupní stránce k návštěvnosti dané
stránky), a to při ceně 3,8 Kč za proklik. Následný poměr mezi
získanými kontakty a vlastními konverzemi byl 4,7% a vlastní
konverze vyšla na 363,5 Kč.
Na jednu
[ Z aneplacenou
d e j t e n á z e konverzi
v s p o l e č nbylo
o s t i třeba
. ] | získat 4,5 prokliků a
Důvěrné
následně na placenou konverzi 21,3 kontaktů a 95,6 prokliků.
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U tohoto propagačního kanálu byl tedy zisk 14 838 Kč.

Z Googlu tedy na jednu investovanou korunu více jak
tři korun zisku.

I tato čísla byla velmi přívětivá, pouze místy lehce pod mé
odhady.

Celkové vyhodnocení

V celkovém součtu jsem ivestoval částku 7 379 Kč,
přivedl 2 607 prokliků při ceně 2,83 Kč za jednotlivý
proklik. Z tohoto bylo 539 kontaktů na opt-inu a 26
konverzí v konečné výši 41 600 Kč. Zisk

34 221 Kč

a celkově jsem na jednu investovanou korunu
inkasoval zisk více jak čtyři koruny.

[Zadejte název společnosti.] |
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Pro náhled na časovou náročnost celé přípravy a realizaci
podpory této kamapně přikládám tabulku s časovou náročností
jednotlivých akcí a postupů. Může být jak vodítkem při jiné
kampani, tak motivačním bodem - je velmi příjemné si spočítat,
že vyděláváte 2 632 Kč za hodinu :)

ČINNOST

POČET HODIN

Definice ideálního zákazníka

30 min

Stanovení denního budgetu

15 min

Tvorba klíčových slov a jejich rozdělení

2 hod 15 min

Vyhledání cílových skupin

2 hod 30 min

Tvorba inzertních textů a hledání vhodných
obrázků pro reklamy

45 min

Optimalizece reklam v průběhu kampaně

2 hod 45 min

Reakce na vlastní akce kampaně

1 hod 45 min

Vyhodnocení celé kampaně

1 hod 15 min

SUMA

13 hodin

[Zadejte název společnosti.] |
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10
Pár závěrečných slov
Díky získaným 26 placeným konverzím jsem se dostal i na
krásné 5. místo mezi TOP partnery této kampaně. Znamenalo
to další bonus v podobě volného vstupu na akci Inspiromat a
také společného víkendu s dalšími TOP partnery a realizačním
týmem kampaně.
[Zadejte název společnosti.] |
Důvěrné
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A o to jde. Jeden z mých přátel na svém blogu uvedl, že jsme
takoví, jací jsou lidé, se kterými se setkáváme, respektujeme a
sami jsme průměrem 5 lidí, se kterými se setkáváme nejvíce.
Je tedy na nás, kým se obklopíme a s kým budeme trávit svůj
čas. Neříkám, abyste se vzdali svých kamarádů a přátel, to
rozhodně ne. Pokud chcete dosáhnout něčeho, čeho jste ještě
nikdy nedosáhli, tak budete muset udělat něco, co jste doposud
ještě nikdy neudělali.
Proč o tom píšu?
Sám jsem se již zúčastnil několika setkání TOP partnerů a
musím napsat, že tato setkání mi byla vždy přínosem, a to jak
po stránce vlastní motivace k další práci na sobě, tak v podobě
nových nápadů do dalších kampaní a projektů.
Mohu říci, že tato setkání jsou doslova nabitá energií jejich
účastníků a právě na takovýchto setkáních vznikají ony velké
věci, o kterých mnozí mluví s respektem. I toto patří k affiliate
jako k formě marketingu a spolupráce.

[Zadejte název společnosti.] |
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Partneři, kteří podporují velké kampaně na úrovni TOP 10, to již
obvykle nedělají jen pro finanční zisk. Mnohdy jim jde právě o
setkání se se stejně naladěnými lidmi, sdílet své know-how a
užívat si radost, kterou to přináší.
Mít radost z toho, co děláme a užívat si tento pocit.

Přeji Vám, abyste měli vždy radost z toho, co děláte, a tuto
radost šířili dál do světa.

Michal Kolář
Autor eBooku
Strategie k radosti

[Zadejte název společnosti.] |
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Důležité odkazy:
Můj blog
Nápověda google
Nápověda facebook
TOP blog o affiliate
TOP kniha o affiliate

[Zadejte název společnosti.] |
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