
Lepší využití mobilních zařízení
Vylepšete měření a nabídky i celkový dojem pro uživatele mobilních zařízení 
a zvyšte přínos z mobilních zařízení. 



Měření skutečné hodnoty mobilních zařízení
Uživatelé mobilních zařízení vnímají a používají vaše reklamy a webové 
stránky jinak než uživatelé na počítači. Přizpůsobte si způsob měření, abyste 
porozuměli jejich chování a využili hodnotu mobilních zařízení.

Vylepšení uživatelského dojmu na mobilních zařízeních
Uživatelé mobilních zařízení klikají, procházejí a nakupují jinak než 
uživatelé na počítači. Vyhodnoťte, jakým způsobem uživatelé mobilních 
zařízení používají vaši stránku, a vytvořte prostředí, které podpoří konverze. 

Chytřejší investice pomocí správné nabídky pro mobilní zařízení
Mobilní zařízení a počítače mají v každé kampani různý význam. Chcete-li 
vytvořit co nejefektivnější kampaň, upravte nabídku pro mobilní zařízení 
podle těchto dat. 

Zvýšení přínosu mobilních zařízení
Dnes jsou zákazníci stále online, a proto je důležité použít soustředěný přístup a relevantní 
údaje, abyste hodnotu mobilních zařízení využili na maximum.



Aktivní, prostor ke zlepšení

Neaktivní reklamy pro 
mobilní zařízení

Aktivujte si reklamy pro mobilní zařízení.
Začněte získávat provoz z mobilního vyhledávání.

Aktivní, bez sledování

Začněte měřit konverze.
Google Analytics nebo nástroje 
pro měření konverzí AdWords

Vylepšujte: Používejte rozšíření.
Vhodnými rozšířeními zvyšte relevanci pro uživatele 
(lokalita, volání, odkazy na podstránky, popisky, aplikace atd.).

Přidejte všechny konverze na mobilním zařízení.
Měřte relevantnější konverze na mobilních zařízeních 
a mikrokonverze, abyste zjistili jejich skutečnou hodnotu.

Optimalizujte webové stránky pro mobily.
Máte webovou stránku pro mobily? Pokud ano, jak můžete 
uživatelům mobilních zařízení pomoci k jejich cíli a z větší části 
provozu získat konverze? 

Aktivní, dobrá výkonnost

Investujte: Využívejte hodnotu 
pomocí nabídek.
Vaše nabídky musí využívat 
potenciál, který u daného kanálu 
vidíte. 

Přejděte od strategie k činům
Kde se vy nebo váš klient nacházíte na cestě k dokonalému ovládnutí mobilních zařízení? 
Jak se můžete posunout dál a vytěžit z mobilních zařízení více? 



Konverze, které začínají a končí na 
mobilních zařízeních, jsou jen 
špičkou ledovce…

Konverze mezi zařízeními

… Měřením těchto dalších akcí lze 
zjistit skutečnou hodnotu mobilních 
zařízení. 

Zvažte všechny způsoby, jak využít mobilní zařízení
Éra mobilních zařízení přinesla nové, významné akce, které zákazníci 
používají – stahování aplikací, volání, návštěvy prodejen a další. Začněte 
tyto akce měřit, abyste viděli skutečnou hodnotu mobilních zařízení a mohli 
lépe plánovat rozpočet.

Měření skutečné hodnoty mobilních zařízení
Upravte měření mobilních zařízení, abyste získali data potřebná k využití jejich 
hodnoty.

Volání

Návštěvy prodejny

Stažení aplikací

Konverze na mobilním zařízení



Vyhledávací síť

Současná cesta k nákupu...

Pro měření u mobilních zařízení je zásadní, jak důležitá jsou 
pro vaši firmu volání, stažení aplikací, návštěvy prodejny 
a konverze mezi zařízeními. 

● Liší se jejich hodnota?
● Liší se míra jejich úspěšnosti?
● Jaké akce na mobilních zařízeních chcete, aby 

zákazníci podnikali? 

Podle dat z těchto konverzí upravte strategii nabídek pro 
mobilní zařízení a využijte jejich skutečnou hodnotu.

Měření skutečné hodnoty mobilních zařízení
Upravte měření mobilních zařízení, abyste získali data potřebná 
k využití jejich hodnoty.

Je spíš klikatá, nevede přímo od vyhledávání ke konverzi.

Konverze



Uživatelé mobilních zařízení chtějí snadno nalézt potřebné informace. Ať už je to vyhledávač obchodů, telefonní číslo nebo 
způsob nákupu. Vylepšením jejich dojmu můžete zvýšit počet cenných akcí, které provedou.

Vylepšete svoji webovou 
stránku pro 

mobilní zařízení
Využijte rozšíření reklam

Usnadněte 
zákazníkům volání

Vylepšení uživatelského dojmu na 
mobilních zařízeních
Současní zákazníci jsou stále připojeni na mobilním zařízení. Usnadněte jim 
nalezení potřebných informací a interakci s vaší webovou stránkou pro mobilní 
zařízení.

Prodejna vozidel



* Tento údaj se může u různých klientů, typů podnikání nebo typů rozšíření lišit.
Společnost Google nemůže takové ani jiné zvýšení zaručit. 

** ThinkWithGoogle, Průzkum mobilních zařízení

Vylepšení uživatelského dojmu na 
mobilních zařízeních
Lepší web pro mobilní zařízení může udělat divy, a čím více informací 
poskytnete, tím snáze se s vámi mohou zákazníci spojit. Uživatelský dojem pro 
mobilní zařízení můžete vylepšit těmito způsoby:

25 zásad designuRozšíření reklam Volání

Prodejna vozidel

Rozšíření reklam poskytují uživatelům informace 
nad rámec textových reklam. Rozšíření o odkazy 
na podstránky vám umožňují odkazovat 
z reklamy na konkrétní stránky vašeho webu 
a přinášejí nárůst míry prokliku v průměru o 10–
20 %.*

Reklamy zaměřené na volání poskytují uživatelům 
mobilních zařízení jednoduchý způsob, jak vám 
zavolat. Přidání rozšíření o volání může zvýšit míru 
prokliku na mobilních zařízeních o 6–8 %. Díky našim 
funkcím je též snadné získat více volání a měřit je.

Až 67 % uživatelů mobilních zařízení uvádí, 
že když navštíví stránku optimalizovanou 
pro mobilní zařízení, pravděpodobněji 
nakoupí.** Podle tohoto návodu můžete 
vytvořit výborný uživatelský dojem pro vaše 
zákazníky používající mobilní zařízení.



mobilní 
zařízení

stolní počítače

Podle zvýšení či snížení přínosu mobilních zařízení pro jednotlivé kampaně 
zhodnoťte úspěšné kampaně a omezte plýtvání zdroji. Z údajů o konverzích 
snadno zjistíte, který kanál skrývá větší potenciál.  
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a) Když údaje o konverzích ukáží, že 
mobilní zařízení přinášejí větší hodnotu, 
zvyšte nabídky pro mobilní zařízení 
a vytěžte z úspěšnosti na mobilních 
zařízeních maximum. 

MIN. MAX.

Zvýšení nabídek pro 
mobilní zařízení

stolní počítačemobilní 
zařízení

b) Když údaje o konverzích ukáží, 
že větší hodnotu přinášejí 
počítače, nabídky pro mobilní 
zařízení adekvátně snižte.
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Snížení nabídek pro 
mobilní zařízení

Chytřejší investice pomocí správné nabídky 
pro mobilní zařízení
Mobilní zařízení a počítače mají v každé kampani různý význam.
Chcete-li vytvořit co nejefektivnější kampaň, upravte nabídku pro 
mobilní zařízení podle těchto dat.

MAX.MIN.



Jak správně nastavit strategii nabídek pro mobilní zařízení
nabídka pro mobilní zařízení = konverzní poměr na mobilních zařízeních / konverzní 
poměr na počítačích - 1

Použijte Odhadovaný
celkový konverzní poměr
a zahrňte tak do své kalkulace
nabídky co největší objem dat. 
Můžete též použít standardní
konverzní poměr.
Další informace o úpravách 
nabídek 

Chytřejší investice pomocí správné nabídky 
pro mobilní zařízení
Nastavte své nabídky pro mobilní zařízení podle toho, jakou hodnotu přinášejí. To 
zjistíte tak, že vydělíte konverzní poměr na mobilních zařízeních konverzním 
poměrem na stolních počítačích. Dále je uveden příklad.

1. Na kartě Kampaně klikněte na možnost Segment a vyberte položku Zařízení.  
2. Vyberte kampaně s dostatečným množstvím reprezentativních dat (90 dní a více než 

20 konverzí na mobilních zařízeních i počítačích). 
3. Pomocí sloupce Odh. celkový počet konverzí zjistěte hodnoty konverzního poměru 

na počítačích a konverzního poměru na mobilních zařízeních.
4. Vydělte konverzní poměr na mobilních zařízeních konverzním poměrem na 

počítačích podle uvedeného vzorce.

Příklad:
● Konverzní poměr na mobilních zařízeních = 4,43 %
● Konverzní poměr na počítačích = 3,96 %
● (4,43 % / 3,96 %) -1 = 0,118 = 12 %

V tomto případě lze hodnotu mobilních zařízení nejlépe využít úpravou nabídky pro mobilní 
zařízení na hodnotu +12 %.



Děkuji

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete začít používat službu AdWords 
pro mobily, nebo nakopnout i jiné kapaně v AdWords, tak určitě dejte 
vědět. Rád pomohu.

Ondřej Zícha

ppc.kampane.efektivne@gmail.com

www.ppckonzultant.com


