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Proč inzerovat na YouTube?

● 1. mezi weby zaměřenými na video*

● 2. největší vyhledávač (hned za Googlem)*

● 3. největší web*

● 42 % nakupujících na internetu používá při rozhodování před nákupem video**

● 64 % lidí používá YouTube k vyhledání produktů**

● 40% meziroční nárůst počtu uživatelů, kteří v jednom dni sledují YouTube (od března 2014)*

● 50% meziroční nárůst příjmů partnerů ve třech po sobě jdoucích letech*

● 80 % zhlédnutí na YouTube přichází z míst mimo USA*

● více než 50 % zhlédnutí na YouTube přichází z mobilních zařízení*

* Zdroj: YouTube, platnost k lednu 2016, https://www.youtube.com/yt/press/statistics.html.
** Spotřebitelský průzkum Google, 2015



Hlavní výhody

Zásah Vliv Výsledky
Zásah nových zákazníků, kteří 

jsou připraveni provést akci
Měření a optimalizace 

pro maximální výsledky
Vliv na rozhodování zákazníků 

umožněním akce



Oslovujte nerozhodnuté, ne uživatele bez zájmu

KOHO: Uživatele, kteří o vaši firmu 
v minulosti projevili zájem, 
ale neprovedli konverzi

Uživatele s podobným profilem, 
jako mají vaši stávající či 
potenciální zákazníci

Uživatele, kteří aktivně hledají 
vaše zboží či služby se 
záměrem nakoupit

JAK: Remarketing
Vlastní seznamy zákazníků

Podobné segmenty publika Publikums pravděpodobným 
zájmem o koupi



Využijte data z vlastních seznamů zákazníků ke 
konverzím

Informace, které o svých zákaznících máte, vám pomohou zlepšit výkon na YouTube

Historie nákupů ● Zaměřte se na zákazníky, které znáte 

Profily zákazníků ● Vyřaďte stávající zákazníky a oslovte pouze nové uživatele

Offline kampaně ● Oslovte uživatele, kteří se podobají vašim zákazníkům



Nabídka různých formátů umožňuje platby pouze 
za skutečný zájem nebo za efektivní zobrazení

Vložené
Videoreklamy v 0:06 a v 0:15 / 0:20

Klikatelné
TrueView Discovery

Přeskočitelné
TrueView In-stream



Pomocí interaktivních prvků proměníte 
zájem v akci

Informace nebo nákup
Karty a nákupy

Návštěva stránek
Překryvná vrstva s výzvou k akci

Stažení aplikace
Propagace mobilní aplikace

Až 41 % uživatelů realizuje akci na základě reklamy



Sledujte efektivitu v průběhu celého procesu 
až k nákupu

Zvažování značky
Budou lidé o naší značce 
více přemýšlet?

Organické vyhledávání
Hledá naši značku
více lidí?

Záměr nákupu
Budou lidé ochotnější 
koupit naši značku?

Konverze
Má naše kampaň vliv na cestu 
zákazníka ke konverzi?

Prodej
Rostou celkové prodeje?

ZVAŽOVÁNÍ NÁKUP

Jak:
Průzkumy dopadu 
na značku

Jak:
Studie zájmu o značku

Jak:
Průzkumy dopadu 
na značku

Jak:
Průzkumy dopadu na značku

Jak:
Porovnání období



Sledování důležitých metrik výkonu

Klíčové metriky Cíl Skutečnost Jak

Nárůst vyhledávání značky % nárůst při srovnání v rámci oboru % Studie zájmu o značku (dopad na značku)

Asistované konverze YouTube těsně před konverzí počet Google Analytics

Snížení celkových nákladů 
na marketing (CPL/CPP)

Konečný cíl Kč Souhrnná data prodejů a marketingu



Případové studie



Díky reklamám TrueView překonala společnost P&G 
u strojků Gillette BODY stanovené prodejní cíle

Cíl:
● Uvést na trh strojek Gillette BODY a seznámit zákazníky 

s novým produktem 
● Zvýšit prodeje strojků Gillette BODY 

Postup:
● Digitální a mobilní reklamy zaměřené na mladé muže 
● Reklamní formáty TrueView In-stream a TrueView Discovery.
● Určení lokalit a demografických skupin s nejlepším výkonem a následná 

optimalizace reklam

Výsledky:
● Více než 500 tisíc kliknutí na tlačítko Koupit
● Až čtyřnásobné překročení předpokládaných prodejů na sedmi trzích
● Zvýšení vyhledávání značky Gillette o 211 %

„Podařilo se nám dosáhnout půl milionu nákupů kliknutím
– to je neuvěřitelné! Strojek BODY byl tři měsíce po
uvedení na trh nejprodávanějším strojkem na Amazonu. 
A rok po uvedení je BODY na Amazonu stále druhý
nejprodávanější.“ 

Francesco Tortora, globální ředitel značky, P&G

* Zdroj: Think With Google 



Hvězdný úspěch společnosti Sephora 
s reklamami TrueView

Cíl:
● Podpořit vztah s potenciálními zákazníky a zvýšit prodeje prostřednictvím 

instruktážních videí

Postup:
● Speciální videa s vloženou možností elektronického nákupu 

ve formátu reklamy TrueView pro Nákupy

Výsledky:
● Nárůst záměru nákupů značky Sephora o 80 % 
● Průměrná doba sledování videí společnosti Sephora: 2 minuty

„Chtěli jsme našim zákazníkům nabídnout jednoduchý 
přístup k informacím, aniž bychom je rušili při sledování. 
Reklama TrueView pro Nákupy pro 
nás byla ideální volbou.“ 

Bindu Shah, viceprezidentka digitálního marketingu 
společnosti Sephora

* Zdroj: Think With Google, 2014



Wayfair – trojnásobek tržeb na zobrazení
díky YouTube

Cíl:
● Zvýšit prodeje prostřednictvím obsahu na YouTube

Postup:
● Speciální instruktážní obsah, který zaujme diváky na YouTube
● Vložená možnost elektronického nákupu díky formátu reklamy TrueView pro 

Nákupy

Výsledky:
● Trojnásobné tržby na zobrazení ve srovnání s podobnými kampaněmi 
● Alespoň polovinu reklamy sledovalo 74 % diváků

„Kampaň TrueView pro Nákupy s více
než trojnásobnými příjmy na jedno
zobrazení překonala veškerá očekávání
společnosti Wayfair.“

Ben Young, mediální manažer společnosti Wayfair



Pomocí reklam TrueView dosáhla společnost 
Orkin 350% nárůstu ve vyhledávání značky

Cíl:
● Rozšířit povědomí o službách společnosti Orkin

Postup:
● Vytvoření reklam TrueView In-stream se speciálním obsahem 
● Propagace prostřednictvím reklam TrueView In-stream, 

blogů a sociálních sítí

Výsledky:
● Nárůst vyhledávání značky o 350 %
● Nárůst počtu zhlédnutí videí na kanálu Yo uTube 

společnosti 
Orkin o 71 %

● Nárůst celkové doby sledování videí na kanálu YouTube o 275 %

* Zdroj: Think With Google, 2015

„Bez reklam TrueView bychom se připravili o možnost
získat si pozornost a navázat kontakt s našimi diváky na této
obsahově spotřební platformě.“ 

Cam Glover, marketingový ředitel společnosti Orkin



Cardstore – trojnásobný počet návštěv v předvánočním 
období díky mastheadu YouTube

Cíl:
● Zvýšit povědomí o značce během konkurenčního předvánočního 

období 

Postup:
● Reklamy YouTube masthead

Výsledky:
● Trojnásobný počet návštěv ve srovnání s předchozím rokem
● Během týdenní kampaně nárůst vyhledávání značky o 28 %
● Prudký nárůst konverzí během mastheadu s dlouhodobým 

následným efektem

* Zdroj: Think With Google, 2015



Globální maloobchod dosahuje díky YouTube 
v předvánočním období závratných výsledků

Cíl:
● Zvýšit prodeje v předvánočním období  

Postup:
● Remarketingové reklamy TrueView zaměřené na uživatele, 

kteří již web BalsamHill.com navštívili 
● Otestování různých variant reklam na YouTube a následné zaměření na 

videa s nejvyšší mírku prokliku, mírou aktivních zhlédnutí a počtem 
konverzí

Výsledky:
● Dosažení podobné ceny za akvizici jako ve Vyhledávání 
● Snížení nákladů na reklamu v porovnání s klasickými formáty grafické 

reklamy
● Desetinásobné zvýšení počtu konverzí při ceně za konverzi o 87 % nižší 

než u kampaně v roce 2011

* Zdroj: Think With Google, 2015



Aplikace Hook’d – 200 tisíc instalací díky reklamám 
TrueView na propagaci aplikací

Cíl:
● Zvýšit počty instalací, nových uživatelů a aktivních uživatelů 

aplikace Hook’d 

Postup:
● Vytvoření videí na základě konkrétních klíčových slov uživatelů a přiřazení 

reklam k podobnému obsahu na YouTube
● Reklamy TrueView na propagaci aplikací s vloženým odkazem 

na stažení přímo v prostředí YouTube

Výsledky:
● Více než 190 000 instalací za cenu pod 5 dolarů za jednu
● Průměrná míra aktivních zhlédnutí: 19 %
● Uživatelé s vyšší hodnotou než z ostatních sítí, například z Facebooku
● YouTube poskytuje platformu přímo související s uživateli a obsahem

aplikace Hook’d

* Zdroj: Think With Google, 2015

Obrázek teď nejde zobrazit.

„YouTube je kanál s nejlepší škálovatelností 
a nejefektivnější podporou pro instalaci aplikací. Kvalita 
obsahu a možnosti cílení jsou zde bezkonkurenční.“

Alex Armenta, marketing aplikací, Elite SEM



Game of War používá YouTube k získávání 
hodnotných zákazníků

Cíl:
● Získat množství aktivních zákazníků, kteří si nainstalují a budou 

hrát hru Game of War – Fire Age

Postup:
● Speciální videokampaně využívající reklamy TrueView na propagaci 

aplikací na YouTube

Výsledky:
● Získání uživatelů YouTube, kteří z dlouhodobého pohledu představují 

o 15 % vyšší hodnotu než uživatelé z jiných platforem

* Zdroj: Think With Google, 2015

„Díky YouTube jsme našli nejen další zákazníky, 
ale především ty správné zákazníky. Dobře víme, že na 
videoplatformách obecně získáme hodnotné zákazníky. 
Uživatelé, kteří si naši aplikaci stáhli z YouTube, nám však 
přinášejí o 15 % vyšší hodnotu než z ostatních podobných 
platforem.“

Deepak Gupta, CRO, Machine Zone



Shrnutí

Inzerce na YouTube může být přínosem pro nejrůznější typy podnikání:

● Představí vaši značku obrovskému publiku se zájmem o dané téma a nabízí vám celou řadu možností 
zacílení, které vám pomohou oslovit správné lidi ve správný čas.

● Můžete oslovit nerozhodnuté uživatele, nikoli uživatele bez zájmu. 

● Videoreklamy nabízejí takové možnosti prezentace vaší nabídky, jakých s pouhým textem 
nebo obrázky nikdy nedosáhnete.

● Na YouTube můžete jednoduše sledovat svůj úspěch po celou dobu až k samotnému nákupu.

● Kampaně je možné v reálném čase upravovat a získávat tak více obchodních příležitostí.



Děkuji

Máte otázky nebo byste chtěli začít s reklamou na YouTube? Kontaktujte mě::

Ondřej Zícha
ppc.kampane.efektive@gmail.com
www.ppckonzultant.com


