
Nasazení analytických nástrojů

Myslíte-li to s webem alespoň trochu vážně, měli byste vědět, co od něj očekáváte a mít předem 
stanoveny cíle, jakých se má na webu dosahovat. Aby bylo možné předem stanovené cíle měřit, je 
nutné správně nastavit měřící nástroje a následně výsledky vyhodnotit.

Bez analytiky se neobejdete
Provozovat web nebo e–shop a zároveň nevyhodnocovat, kam plynou vaše peníze, respektive jaká je 
jejich návratnost, je pro nás nemyslitelné. S klienty pravidelně vyhodnocujeme jejich investice do 
placené reklamy (PPC, RTB, Facebook, remarketing, retargeting, zbožové porovnače apod.) i do SEO, 
bannerových kampaní, katalogových zápisů (firmy.cz, centrum.cz, apod.) a linkbuildingu. Snažíme se s 
každým kanálem pracovat tak, aby byl pro klienta v dlouhodobém horizontu ziskový.  

Naším cílem je s klienty konzultovat veškeré jejich kroky a investice, ty následně vyhodnotit a 
poskytnout klientům smysluplný výstup a poradenství, aby neztráceli svůj čas utápěním se v obrovské 
množině dat a mohli se naplno věnovat svému businessu.

Co vám analýza návštěvnosti webu přinese?  

�  Víme, odkud se berou návštěvníci
�  Víme, zda plní předem určené cíle
�  Víme, z kterých zdrojů/medií jsou plněny jednotlivé KPI/cíle
�  Známe konverzní poměry
�  Známe cenu za poptávku/nákup
�  Víme, kudy na web vstupují uživatelé
�  Víme, jaké stránky/obsah či produkty je zajímá
�  Dokážeme vyhodnotit akviziční kampaně, zda jsou pro vás ziskové

�
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Proč analyzovat s námi? 
Sledujeme aktuální trendy a vzděláváme se

Jsme držiteli certifikátu Google Analytics Individual Qualification

Pravidelně testujeme a zavádíme novinky do praxe

Jsme schopni vám sestavit na míru individuální plán měření

Základní implementace pro web bude obnášet:

1. Komunikace s klientem ohledně vlastnických práv k účtu – zda založit pod ním, pod
    námi, nebo pro něj založit nové přístupy + vysvětlení implementace v návaznosti na GTM
2. Založení účtu GTM
3. Založení účtu/služby v GA
4. Nastavení záložního sběru dat – backup view
5. Implementace do webu
6. Nastavení cílů
7. Nastavení základního dashboardu
8. Otestování měření a předání

Doba přípravy: 2,5 h     Cena: 2 500,- Kč

Základní implementace pro e-shop bude obnášet:

 1. Komunikace s klientem ohledně vlastnických práv k účtu – zda založit pod ním, pod
     námi, nebo pro něj založit nové přístupy + vysvětlení implementace v návaznosti na GTM
 2. Založení účtu GTM
 3. Založení účtu/služby v GA
 4. Nastavení záložního sběru dat – backup view
 5. Implementace do webu
 6. Nastavení cílů
 7. Nastavení základního dashboardu
 8. Implementace Ecommerce
 9. Nastavení cesty k cíli
10. Otestování měření a předání

Doba přípravy: 2,5 h     Cena: 2 500,- Kč
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