
Vyhledávací síť



TOP pozice

max. 4 inzeráty



Až 3 spodní 

pozice



Produktové 

inzeráty



Kampaň

Sestava 1 Sestava 2

Klíčová 

slova

Klíčová 

slova

Inzerát Inzerát

Maledivy

Maledivy 

dovolená

Maledivy 

last minute

Dovolená na 

Maledivách

Maledivy last 

minute

Dovolená na Maledivách - levně
www.ck.cz/maledivy

Dovolená na souostroví Maledivy od 

specialistů. Porovnejte naše ceny



Klíčová slova



Shody klíčových slov

volná shoda

“frázová shoda“

[přesná shoda]



Volná shoda

Slova se skloňují/časují

Odstraňuje se diakritika

Nezáleží na pořadí slov

Dotaz může obsahovat slova navíc



„Frázová shoda“

Klíčové slovo musí být ohraničeno uvozovkami

Dotaz může být rozšířením KW zleva i zprava

KW musí být v přesném znění



[Přesná shoda]

Zadané klíčové slovo ohraničeno hranatými závorkami

Dotaz musí být v přesném znění KW



Kde hledat klíčová slova?

Návrh klíčových slov

Slova, která vás napadnou

Podklady od klienta, web

Našeptávač Seznam.cz

Vyhledávací dotazy v kampaních





Kde hledat vylučující slova?

Víte od začátku, na co se nezobrazovat

Nerelevantní KW v návrhu klíčových slov

Vyhledávací dotazy



Kde hledat vyhledávací dotazy?



Reklamní texty



Zásady psaní textů

Klíčová slova v inzerátu (titulek, text, URL)

Výzvy k akci

Důraz na konkurenční výhody

Používejte čísla a symboly (!, |, - …)

Směřujte na relevantní cíl. URL

Pravdivé údaje, uvedeny na cílové stránce

Tvořte vždy 2-3 inzeráty na sestavu
Prostudujte pravidla inzerce: http://napoveda.sklik.cz/pravidla/

http://napoveda.sklik.cz/pravidla/


Práce s CPC a 

denním rozpočtem



Úrovně bidování CPC - sestava



Úrovně bidování CPC – klíčové slovo



Zásady práce s CPC

Nenastavujte CPC plošně

Začněte s vyšší CPC, pak snižujte

Biddujte dle výkonu

Vyhněte se skokovým úpravám CPC

Časová prodleva po úpravě CPC



Upozornění na nízký denní rozpočet



Tipy jak pracovat s rozpočty

Kontrolujte reálné čerpání

Berte v potaz výši CPC 

Rozložte rozpočet mezi jednotlivé druhy kampaní

• prioritní sortiment/služba

• výkon kampaně

• neomezujte brand

• krátkodobé kampaně (celkový rozpočet)

• další cíle…



Tipy jak pracovat s rozpočty

Vždy počítejte s rezervou

+ 30% nad reálné čerpání

Při nízkém budgetu si stanovte priority



Nastavení kampaně



Rozšíření o adresu



Rozšíření o adresu



Regionální cílení



Regionální cílení



Časové plánování



Rozšíření Click2Call



Sklik odkazy



Kde nastavit Sklik odkazy



Kde nastavit Sklik odkazy



Kopírování entit

Kampaně, sestavy i cílení



Kopírování entit

Kampaně, sestavy i cílení


