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Internetový marketing
Definícia

 Podpora marketingových aktivít využitím internetu

 Kvalitatívne nová forma marketingu

 Riadenie procesu uspokojenia potrieb zákazníka informáciami, službami alebo 

tovaru pomocou internetu

 Aplikácia internetu a príslušných digitálnych technológií za účelom dosiahnutia 

marketingových cieľov
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Internetový marketing
Základné nástroje

 On-line direct marketing

 Priamy marketing

 Distribučné cesty priameho marketing

 On-line podpora predaja

 On-line public relations

 On-line reklama

 Bannery a grafická reklama

 Brandová a výkonová internetová reklama

 Reklama v mobiloch

 Virálny marketing

 Vlastné webové stránky

 Budovanie webových stránok
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Internetový marketing
Základné nástroje

 On-line direct marketing

 Vyžiadaný e-mailing

 E-mail

 Newsletter

 Virálny marketing

 Word of mouth

 Instant messaging

 SMS – mobile marketing
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Internetový marketing
Základné nástroje

 On-line podpora predaja

 Affiliate

 Súťaže

 Advergaming

 Kupóny

 Zľavy

 Vzorky

 Demonštračné verzie programov

 Vernostné programy
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Internetový marketing
Základné nástroje

 On-line public relations

 Vlastné webové stránky

 Cudzie webovej stránky

 Tlačové správy

 Prípadové štúdie, e-booky

 Podcasty, zdieľanie videí

 Užívateľské komunity

 On-line events – semináre, workshopy, diskusie
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 Voľne dostupné nástroje

 Články do médií

 Odborové servery

 Spravodajské portály

 Weblogy – vlastné aj cudzie weblogy

 Social media marketing



Internetový marketing
Základné nástroje

 On-line reklama

 Search marketing

 Platba za umiestnenie

 Optimalizácia pre vyhľadávače – SEO

 Špecializované vyhľadávače

 Reklama vo vyhľadávačoch

 Plošná reklama

 Bannery

 Video reklama

 Textová reklama

 Ads (predtým Adwords)

 AdSense

 Sklik
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Internetový marketing
Základné nástroje

 Vlastné webové stránky

 Copywriting

 Referencia, aktuality

 Microsity – mikroweby, satelitné weby

 Funkcia odporučiť známemu, tagovanie

 Užívateľom tvorený obsah
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Internetový marketing
Výhody on-line marketingu

 Môžu si ho dovoliť aj malé firmy

 Neexistuje reálne obmedzenie inzertnej 

plochy

 Rýchly prístup k informáciám

 Predaj prebieha rýchlo a svižne
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 Pre zákazníka

 Pohodlnosť prístupu

 Informovanosť

 Menej slovných nezhôd a nedorozumení

 Pre inzerentov

 Rýchle prispôsobenie podmienkam trhu

 Nižšie náklady

 Budovanie vzťahov

 Meranie prístupu
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Natívna reklama

a obsahový marketing
OTO HAFFNER
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Svet natívnej reklamy

 AT&T, 1994, komunikovali výhody pripojenia na Internet

 Priemerné click-through-rate, t. j. preklikovosť, bolo na úrovni 44%. Pre 

porovnanie, priemerné CTR sa dnes pohybuje na úrovni 0.1%

 Kreatíva neobsahovala logo zadávateľa. Návštevníci sa jeho meno dozvedeli 

až po prekliku na cieľovú stránku

 V súčasnosti sa bannerová reklama používa všetkým na budovanie povedomia 

o značke a jej produktoch. Umiestňovanie loga do kreatívy je tak bežnou 

súčasťou
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Svet natívnej reklamy
 Za posledných 20 rokov sa počet používateľov, ako aj čas strávený na internete 

výrazne zvýšil

 narástlo aj množstvo online reklamných kanálov a ich využitie

 používateľ je odhadom vystavený až 10 000 reklamným posolstvám denne

 pre zadávateľov reklamy čoraz ťažšie dostať sa do pozornosti svojej cieľovej 

skupiny

 Podľa výskumov si v priemere každý štvrtý Slovák blokuje zobrazovanie reklamy (1)

 podľa výskumu portálu Refresher.sk až 60% ich návštevníkov má nainštalovaný 

adblock (2)
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(1) https://medialne.etrend.sk/internet/vyse-stvrtina-slovakov-priznava-ze-softverom-blokuje-reklamu-na-webe.html

(2) https://www.youtube.com/watch?v=Qnu2ekCoWuU

https://medialne.etrend.sk/internet/vyse-stvrtina-slovakov-priznava-ze-softverom-blokuje-reklamu-na-webe.html
https://www.youtube.com/watch?v=Qnu2ekCoWuU
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Svet natívnej reklamy
 Pre inzerentov je teda čoraz náročnejšie osloviť terajších i budúcich zákazníkov

 Nutnosť hľadať a využívať nové efektívne formáty

 Preto zaznamenáva obsahový marketing celosvetový rast

 Podľa odhadov sa medzi rokmi 2011 a 2021 sa výdavky do content marketingu takmer 

zoštvornásobia
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Čo je obsahový marketing?

A čo natívna reklama?
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 Predajte mi toto pero!

 Začnú opisovať kvality produktu – ako pekne pero 

vyzerá, aké je ľahké, lacné, z akých materiálov je 

vyrobené

 Všetky odpovede sú však nesprávne

 Profesor Theodore Levitt: „Ľudia si nechcú kúpiť vrták. Chcú vyvŕtať dieru.”

 Zákazníkov nezaujímajú produkty, služby ani firmy – čo ich trápi, sú ich vlastné 

potreby, túžby, problémy

 Prostredníctvom obsahu majú marketéri a značky možnosť dostať sa do ich 
pozornosti, získať si dôveru, vybudovať vzťah a predať.



Čo je obsahový marketing? 18

 Tiež zvaný content marketing

 je technika, ktorá sa zameriava na tvorbu, zverejňovanie a distribúciu obsahu s 
úmyslom predať produkt alebo službu.

 Ciele:

 budovanie záujmu a povedomia o produktoch a službách,

 zvyšovanie povedomia o značke, budovanie dobrého mena,

 vytvoriť nové skupiny zákazníkov,

 budovať a udržiavať si vzťah so zákazníkmi,

 zvyšovať tržby od existujúcich zákazníkov.



Čo je obsahový marketing? 19



Čo je obsahový marketing? 20

 Obsah sa týka oblasti, v ktorej má značka expertízu a zároveň je zaujímavý a 

hodnotný pre cieľovú skupinu

 Nemusí nutne generovať priame predaje tovarov či služieb

 Udržuje danú značku v povedomí zákazníka

 Spomenie si, keď sa bude v budúcnosti rozhodovať o nákupe



Čo je obsahový marketing?
Blog
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 Jedným z najzákladnejších typov obsahu

 Blog, alebo weblog, je textový článok 

väčšinou sprevádzaný obrázkami alebo 

videom uverejnený na webstránke

 Blogy môžu mať rôzne tématické ladenie 

od jednoduchých návodov až po osobné 

príbehy

 Dôležitý bod je vždy podporovať diskusiu k 

blogu a oceniť aj „zlé“ komentáre a 

premeniť ich na príležitosť vybudovať si 

lepší vzťah so zákazníkom



Čo je obsahový marketing?
E-newsletter
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 je pravidelná forma e-mailovej komunikácie, na ktorú nám dal odberateľ súhlas

 e-newslettri sú uvedené rôzne informácie, ktoré chce firma komunikovať s 

odberateľmi

 na pravidelnej báze (denne, týždenne, mesačne, ročne)



Čo je obsahový marketing?
Informačná správa (white papers)
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 informačná správa je praotcom všetkého obsahu a je zameraná na tematické reporty

 väčšinou 8-12 strán dlhé, ktoré sa venujú širšiemu a podrobnejšiemu vysvetleniu danej 

témy

 napríklad výskumné reporty, konferenčné záznamy, technické správy a podobne



Čo je obsahový marketing?
E-book
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 E-book je, podobne ako informačná správa, report prezentujúci komplexné 

informácie vo vizuálne atraktívnom formáte

 Tón je miestami neformálny a zábavný a formát je premiešaný na rozdiel od 

lineárneho formátu informačnej správy



Čo je obsahový marketing?
Case study
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 Case study je 1 – 2 stranový dokument, obsahujúci informácie o konkrétnom 

firemnom projekte alebo aktivite

 Založený je na bývalom ukončenom projekte, na ktorom sa firma podieľala

 Cieľ case study je prezentovať dôveryhodnosť a odbornú spôsobilosť firmy v 
očiach zákazníka



Čo je obsahový marketing?
Webinár / Webcast
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 Prezentácia online obohatená o audio

 webinár (slides a audio)

 webcast (slides, audio a video).



Čo je obsahový marketing?
Video
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 Video content sa stáva čoraz populárnejšou zložkou online obsahu firiem

 Zákazník stále viac inklinuje k pozeraniu videa / obrázkov ako čítaniu textu a 

jednak vďaka dostupnosti vytvárania a zdieľania video formátov

 Vytvárať video je stále jednoduchšie, dostupnejšie a lacnejšie



Čo je obsahový marketing?
Podcast / audio
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 Podcast je audio súbor, ktorý je možné stiahnuť a počúvať na zariadeniach 

podporujúcich prehrávanie audio súborov

 Podcast má často 5 – 30 minút

 umožňuje užívateľom vykonávať aj inú činnosť počas počúvania audio súboru



Čo je obsahový marketing?
Mobilné a web aplikácie
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 Online nástroj vyvinutý špeciálne pre

 Umožňuje užívateľom vykonávať konkrétnu prácu alebo činnosť, na ktorú bola

 Pri dobrej aplikácii, by mal mať užívateľ potrebu takúto aplikáciu pravidelne 

používať



Čo je natívna reklama? 30

 Je to reklama, ktorá pôsobí ako prirodzená súčasť miesta, kde sa nachádza

 Vizuálne, funkčne i obsahovo splýva so svojím prostredím.

 Inzerent pri nej využíva a kupuje distribučný kanál tretej strany - médiá, platformy a 

sociálne siete.

 PR a iné články, ktoré sú napísané inzerentmi s cieľom predať produkt

 umiestnené v médiách medzi ostatným redakčným obsahom

 Product placement - James Bond jazdí na Aston Martin

 vizuálne i funkčne prirodzene zapadá do deja



Aký je rozdiel medzi obsahovým 

marketingom a natívnou reklamou?
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 Obsahový marketing

 sebe zahŕňa všetko, čo sa týka marketingovej 

komunikácie prostredníctvom obsahu

 Ide o tvorbu obsahu, jeho šírenie cieľovým skupinám, 

analýzu a vyhodnocovanie úspešnosti.

 Natívna reklama

 je jeden zo spôsobov, akým sa šíri vytvorený obsah k tým 

používateľom, pre ktorých je určený

 teda dôležitou súčasťou content marketingu



Modelové situácie 32

 Napíšeme blog, obsah tematicky spojený s produktom či službami.

 Umiestnime ho na kanáloch, ktoré vlastníme/máme nad ním kontrolu -

webstránka, zdielanie na Facebook a Instagram, video do newslettra

 Toto je obsahový marketing

 Zistíme že blog fungoval veľmi dobre

 Chceme aby ho videlo viacej ľudí (noví alebo starí čo ho ešte nečítali)

 Na médiách, platformách a sociálnych sieťach si kúpime dodatočnú viditeľnosť 

– z nej plynúcu návštevnosť

 Toto je natívna reklama

 Napíšete si blog, obsah tematicky spojený s produktom, službami a 

umiestnite ho na cudzie médium

 Alebo článok napíšeme v spolupráci s médiom, na ktorom je uverejnený

 Alebo si dohodneme recenziu s influencerom na jeho Youtube kanáli

 Toto je natívna reklama – nie sme vlastníkom distribučného kanála



Formáty natívnej reklamy 33

 6 typov formátov pre natívnu reklamu 

 Články, videá a iný obsah (po anglicky In-feed ads)

 Reklama vo vyhľadávaní (po anglicky Search ads)

 Odporúčacie okná (po anglicky Recommendation widgets)

 Katalógová reklama (po anglicky Promoted listings)

 Natívna bannerová reklama (po anglicky Native display)

 Špeciálne spolupráce, resp. čo sa inam nehodí



Formáty natívnej reklamy
Články, videá a iný obsah - In-feed ads
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 zobrazuje používateľovi medzi ostatnými príspevkami na médiu či platforme, ktorú navštevuje

 V prípade spravodajských portálov a magazínov to sú napríklad články či videá vytvorené 

samostatne zadávateľom alebo v spolupráci s redakciou

 V cene inzercie býva zahrnuté vypublikovanie a odklik na hlavnej stránke média, prípadne v 

niektorej zo sekcií.

 smeruje preklik na článok uverejnený na danej stránke, avšak možné je aj presmerovanie 

mimo stránky vydavateľa



Formáty natívnej reklamy
Články, videá a iný obsah - In-feed ads
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 aj reklama na sociálnych sieťach ako napríklad Facebook či Instagram

 pri prezeraní nástenky vidí medzi príspevkami aj obsah sponzorovaný značkou

 V prípade kliku je človek presmerovaný väčšinou na profil značky na sociálnej sieti, 

na jej stránku, alebo aj na web média, kde sa nachádza článok propagujúci jej 
produkty či služby



Formáty natívnej reklamy
Reklama vo vyhľadávaní - Search ads
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 Aj reklama na Googli, Zoznam,Azet, Centrum, je považovaná za natívnu reklamu

 Platené odkliky sú takmer na nerozoznanie od zvyšku stránky a kontextovo sú 

prispôsobené tomu, čo používateľ vyhľadáva.



Formáty natívnej reklamy
Odporúčacie okná - Recommendation widgets
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 na stránkach médií pod článkom, resp. v 

prehrávači po skončení videa

 Médiá chcú návštevníkom ponúknuť zaujímavý 

obsah zo svojho portfólia

 Inzerenti sem môžu vložiť odkazy na svoje stránky, 
články, prípadne iný hodnotný obsah

 Ďalšou možnosťou je aj prehrávanie videí v 

samostatnom okne - nad obsahom z daného 

média



Formáty natívnej reklamy
Katalógová reklama - Promoted listings
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 sú platené odkazy, zväčša kontextuálne, ktoré sa nachádzajú pri danej téme.

 Môžeme ich nájsť napríklad v katalógoch, kde je inzerent prioritne uvedený na vrchu 

sekcie, pred ostatnými organickými výsledkami.



Formáty natívnej reklamy
Natívna bannerová reklama - Native display
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 aj klasická bannerová reklama môže byť natívna

 keď banner zapadá do vizuálu stránky, poprípade obohacuje jej funkcionalitu



Formáty natívnej reklamy
Špeciálne spolupráce,resp. čo sa inam nehodí
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 neustále vznikajú nové formáty

 väčšinou príliš malé alebo používané na to, aby mali samostatnú sekciu

 Do tejto kategórie patria napríklad všetky formy súťaží, testov, hodnotení, práca s 

ambasádormi, influencermi atď



Dôležité metriky 41

Engagement - zapojenie používateľov -

Lead - počet vygenerovaných kontaktov či obchodných príležitostí  

CPC - cost per click CPA - cost per action CTR - click-through rate, 

CPU - cost per unique user



Dôležité metriky 42

 kľúčové ukazovatele výkonnosti - KPI (Key Performance Indicators)

 zapojenie používateľov - engagement, napríklad počet komentárov v diskusii, počet 

zdieľaní, hodnotení, zdieľania, lajky

 počet vygenerovaných - kontaktov či obchodných príležitostí (tzv. leadov, napr. ak 
obsahuje článok box na zápis do newsletteru

 cena za preklik (tzv. cost per click, CPC)

 cenu za jednu vygenerovanú príležitosť (tzv. cost per action, CPA)

 Priemerná preklikovosť na 1000 zobrazení (tzv. click-through rate, CTR)

 oslovenie jedného unikátneho používateľa (tzv. CPU, cost per unique user)



Influenceri a ambasádori
Kto sú a na čo sú vlastne dobrí?

43

 chceme kúpiť nové auto ale predajcom príliš nedôverujeme

 obrátite na svojho kamaráta “autíčkára”, ktorého bavia všetky technické detaily, 

sleduje novinky, recenzie a celkovo je expert na danú tému

 Dôverujete mu, lebo neprichádza do konfliktu záujmov, resp. neodporučí značku len 

preto, že má z toho províziu

 Výrazným spôsobom dokáže ovplyvniť váš názor a nákupné rozhodnutie, má na nás 

vplyv (influence) je teda pre nás influencer



Influenceri a ambasádori
Kto sú a na čo sú vlastne dobrí?

44

 Niekoho koníček baví natoľko, že o svojej záľube začne točiť videá, nahrávať podcasty, 

písať blogy či články

 Keďže je expert na danú tému, je jeho obsah dôveryhodný a vysoko kvalitný, a tak 

začne mať svojich fanúšikov, tzv. “followerov”

 Tí ich sledujú na sociálnych sieťach, Youtube kanáli alebo navštevujú priamo webové 
stránky



Influenceri a ambasádori
Kto sú a na čo sú vlastne dobrí?
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 Podľa počtu fanúšikov influencerov delíme

 nano (pár stoviek)

 micro (pár tisíc až desiatok tisíc)

 Klasický (majú stovky tisíc až milióny nasledovníkov) - populárni športovci, speváci, herci, či iní 

umelci a osobnosti 

 Keď má influencer produkt rád natoľko, že ho sám využíva, môže sa stať ambasádorom 

značky  

 Cristiano Ronaldo používa kopačky Nike, veľa detí a mužov chce byť tak dobrým a 

populárnym hráčom ako on a kupuje si produkty, ktoré používa 

 Preto s ním Nike podpísalo doživotný kontrakt (1)

(1) https://www.tmz.com/2016/11/08/cristiano-ronaldo-nike-contract/

https://www.tmz.com/2016/11/08/cristiano-ronaldo-nike-contract/


Influenceri a ambasádori
Kto sú a na čo sú vlastne dobrí?
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 Influeneceri a ambasádori dokážu výrazne ovplyvniť spotrebiteľské správanie svojich 

followerov

 Sú teda veľmi zaujímaví pre značky

 Youtuber Ryan

 Otvára „kindervajíčka“

 1,7 mld. vzhliadnutí

 Výrobcovia sa predbiehajú, aby 

mal aj ich hračku, pretože vraj 

jedno video dokáže výrazne 

rozhýbať predaj



Influenceri a ambasádori 47

 Čo majú spoločné:

 tvoria kvalitný pútavý obsah,

 majú vlastné médium, či už na sociálnych sieťach, 

youtube, poprípade vlastný web,

 majú komunikačný dosah na svoju cieľovú skupinu

 V čom sú odlišní?

 influenceri spolupracujú so značkami krátkodobo, 

väčšinou max. pár mesiacov

 influenceri nie sú viazaní k exkluzívnej spolupráci

 ambasádor žije s produktom dlhodobo, sám ho používa

 ambasádori spolupracujú na exkluzívnej báze



Výhody natívnej reklamy 48

 Ad-blocky pri nej nemajú šancu

 články, videá či obrázky, sa k používateľom dostáva priamo 

prostredníctvom redakčného systému, ktorý je nezávislý od systémov 

ponúkajúcich reklamu

 natívny obsah zároveň pomôže, naučí alebo zabaví a je na 

nerozoznanie od ostatného redakčného obsahu, používateľom ani 

neprekáža.

 Poskytuje široké možnosti kreatívy

 neexistujú limity v dĺžke alebo veľkosti formátu

 články môžu byť dlhé alebo krátke, môžu obsahovať video, galérie, 

kvízy, infografiky, hry a iné interaktívne prvky

 majú s používateľmi možnosť diskutovať cez sekciu s komentármi.



Výhody natívnej reklamy 49

 Je prispôsobená mobilom

 Mobily predbehli v požívanosti internetu klasické počítače vo svete už v 

roku 2016, na Slovensku v 2017

 potreba osloviť efektívne používateľov na zariadeniach, ktoré majú 

podstatne menšiu obrazovku a teda aj podstatne menší priestor na 

marketingovú komunikáciu

 V prípade natívnej reklamy sa zobrazenie formátu vždy prispôsobuje 

cieľovému zariadeniu

 Je teda vhodným nástrojom pre vydavateľov aj inzerentov ako získať 

používateľovu pozornosť prirodzenou formou



Výhody natívnej reklamy 50

 Je prispôsobená mobilom



Výhody natívnej reklamy 51

 Ponúka možnosť vybudovať si vzťah so svojou cieľovou skupinou

 Online používatelia očakávajú obsah, ktorý pomáha vyriešiť ich problémy a potreby, 

prináša hodnotu a je prispôsobený ich záujmom

 až 82% používateľov vníma značku lepšie a 70% má k nej bližší vzťah po tom, čo si o nej 

prečítalo pekný článok (1)

 70% ľudí sa chce dozvedieť o značke a jej produktoch cez obsah (2)

(1) https://www.demandmetric.com/content/content-marketing-infographic

(2) https://www.inc.com/laura-montini/infographic/the-shift-to-native-advertising-in-marketing.html

https://www.demandmetric.com/content/content-marketing-infographic
https://www.inc.com/laura-montini/infographic/the-shift-to-native-advertising-in-marketing.html
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 Je efektívnejšia ako platené vyhľadávanie

 obsahový marketing generovať až 3x vyššiu návratnosť investícií oproti klasickému 

platenému vyhľadávaniu (1)

 model funguje až vtedy, keď ho vydržíte používať dlhodobo

 nestačí jeden dobrý článok na húfne objednávky

(1) https://blogs.oracle.com/marketingcloud/whats-the-real-roi-of-content-marketing

Výhody natívnej reklamy

https://blogs.oracle.com/marketingcloud/whats-the-real-roi-of-content-marketing
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 Je efektívnejšia ako platené vyhľadávanie

(1) https://www.oracle.com/webfolder/mediaeloqua/documents/Content+Marketin

g+Kapost+Eloqua+ebook.pdf

Výhody natívnej reklamy

https://www.oracle.com/webfolder/mediaeloqua/documents/Content+Marketing+Kapost+Eloqua+ebook.pdf
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 Ľudia kvalitný obsah milujú

 Reklama ústnym podaním, tzv. word-of-mouth, patrí k tým najefektívnejším formám 

marketingu

 V dobe sociálnych sietí ju predstavuje kliknutie na tlačidlo “Odporučiť” alebo “Páči sa mi”

 Pri výbornom článku je bežné, že ho čitatelia chcú ďalej šíriť

 Ak plní svoj účel, nevadí, že je jeho tvorba financovaná z marketingového rozpočtu 

klienta

(1) https://blogs.oracle.com/marketingcloud/whats-the-real-roi-of-content-marketing

Výhody natívnej reklamy

https://blogs.oracle.com/marketingcloud/whats-the-real-roi-of-content-marketing
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 Kvíz

 bol reklamou na internetové kníhkupectvo

 mal viac ako 1200 zdieľaní čitateľmi

 používatelia tak sami vygenerovali tisíce 

ďalších čítaní

 Tento článok sme vám priniesli v spolupráci 

s odborníkmi na e-knihy www.skvelo.sk

(1) https://www.topky.sk/cl/10/1585325/Myslite-si--ze-ovladate-slovencinu--15-otazok--

ktore-vas-poriadne-preveria

Výhody natívnej reklamy

https://www.skvelo.sk/
https://www.topky.sk/cl/10/1585325/Myslite-si--ze-ovladate-slovencinu--15-otazok--ktore-vas-poriadne-preveria
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 Umožňuje aktívne pracovať s publikom

 Obsah viet má používateľov vtiahnuť do 
deja, motivovať ich k akcii, alebo si vypýtať 
spätnú väzbu

 Pod príspevkom diskutovať v komentároch, 
môžu sa zapojiť do rozličných súťaží, 
vyjadriť svoj názor v kvízoch, ponúknuť ďalší 
obsah, posielať vám fotky atď.

 Používateľ tak už nie je len pasívnym 
konzumentom, aktívne sa zapája, 
komunikuje so značkou, vytvára obsah a 
pomáha budovať komunitu

 Natívny obsah môže mať aj formu 
interaktívnych kvízov. V závislosti od 
správnych odpovedí môžete čitateľom 
personalizovať výsledné odporúčania.

(1) https://www.topky.sk/cl/10/1582853/Nachytali-by-vas-realitaci--Zistite--aky-mate-prehlad-v-cenach-nehnutelnosti-

Výhody natívnej reklamy

https://www.topky.sk/cl/10/1582853/Nachytali-by-vas-realitaci--Zistite--aky-mate-prehlad-v-cenach-nehnutelnosti-
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 Prináša organickú návštevnosť

 Kvalitný obsah sa ľuďom páči, dlho ho 

konzumujú, pravidelne sa vracajú, odporúčajú 

ho svojim kamarátom a známym

 Algoritmy všetko toto správanie merajú a 

vyhodnocujú

 A vďaka nim tak môže inzerent získať dodatočnú 

návštevnosť zo sociálnych sietí alebo 

vyhľadávačov

 Natívny článok na Refresher.sk pre odevnú 

spoločnosť predávajúcu pánske spoločenské 

oblečenie má tak kvalitný obsah, že na Googli 

bol na 1. mieste na spojenie “oblek na stužkovú”.

Výhody natívnej reklamy
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 Prináša organickú návštevnosť

 Kvalitný obsah sa ľuďom páči, dlho ho 

konzumujú, pravidelne sa vracajú, odporúčajú 

ho svojim kamarátom a známym

 Algoritmy všetko toto správanie merajú a 

vyhodnocujú

 A vďaka nim tak môže inzerent získať dodatočnú 

návštevnosť zo sociálnych sietí alebo 

vyhľadávačov

 Natívny článok na Refresher.sk pre odevnú 

spoločnosť predávajúcu pánske spoločenské 

oblečenie má tak kvalitný obsah, že na Googli je 

teraz „len„ na 2. mieste na spojenie “oblek na 

stužkovú”.

Výhody natívnej reklamy
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 Po dopísaní predchádzajúceho slajdu mi na 

FB vyskočila reklama na článok o mužoch a 
úrovni – obleky Otto Berg

Výhody natívnej reklamy
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 Natívna reklama ľuďom nevadí

 Podľa Online Publishers Association (1) K 71% médiá a vydavateľstvá nezaznamenali žiadne 

pripomienky, 29% dostalo len menšie sťažnosti

 Natívna reklama teda ľuďom neprekáža

 Podstatný je obsah, kto ho píše, je druhoradé, ak je zachovaná kvalita a natívny charakter

Výhody natívnej reklamy

(1) https://www.scribd.com/document/155755696/OPA-Member-Native-Advertising-Public-MASTER

https://www.scribd.com/document/155755696/OPA-Member-Native-Advertising-Public-MASTER


61

 Skvelý obsah bez zaujatých čitateľov je ako mať michelinského kuchára v reštaurácii 

bez hostí

 Treba preto skúmať a hľadať, ktoré vyrobené dielo je kvalitné, robí ľudí spokojných a 

zároveň nosí firme klientov

 Ukazovatele

 Kvantita

 Kvalita

 Zdieľanie

 Konverzie

Ako vyhodnotiť natívnu reklamu
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 Patria sem všetky metriky a ukazovatele, ktoré poukazujú na kvantitu

 Koľko ľudí značka svojím obsahom osloví?

 množstvo vzhliadnutí stránok (page views)

 počet prehraní videa

 zásah, resp. počet unikátnych používateľov

 počet priamych návštevníkov

 počet návštevníkov z rozličných zdrojov - zaplatené návštevy, sociálne siete,

 vyhľadávače, počet preklikov z newslettra

 % preklikovosť (click-through rate) z kampaní

 cena za otvorenie, prečítanie článku alebo prehratie videa

Ako vyhodnotiť natívnu reklamu 
Kvantita
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 Patria sem informácie, ktoré hovoria o zainteresovanosti - teda či obsah, ktorý značka 

produkuje, ľudí naozaj zaujal 

 Nebol to len chytľavý titulok a sklamaný užívateľ po pár sekundách odišiel?

 priemerný čas strávený na stránke (average time on site)

 priemerná dĺžka čítania článku (average time on page)

 kam v článku sa používateľ dočítal (scroll depth, heatmapa)

 miera okamžitých odchodov (bounce rate)

 počet stránok na jednu návštevu (pages per visit)

 počet ľudí prihlásených do newslettra

 počet ľudí zapojených do súťaže

 počet komentárov

 počet preklikov na stránku či call-to-action tlačidlo

Ako vyhodnotiť natívnu reklamu 
Kvalita
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 Najefektívnejšia forma marketingu je tá, keď používatelia sami propagujú svoju 

milovanú značku, tzv. word-of-mouth. 

 V dobe sociálnych sietí sa toto zmenilo na používanie tlačidiel na zdieľanie a ich 

alternatívy.

 počet lajkov a zdieľaní na sociálnych sieťach

 počet spätných liniek a odkazujúcich domén

 počet iných zmienení (v médiách, blogoch, na sociálnych sieťach)

Ako vyhodnotiť natívnu reklamu 
Zdieľanie
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 Posledným krokom je meranie vyjadrujúce schopnosť premeniť náhodných 

okoloidúcich v lojálnych zákazníkov

 Vyhodnocuje sa investícia do obsahového marketingu, či sa splnili finančné 

očakávania. 

 počet nových vygenerovaných obchodných príležitostí (leadov)

 počet reaktivovaných zákazníkov

 príjmy z vzniknutých obchodných príležitostí

 ušetrené náklady

 výnos a náklad na obchodnú príležitosť

 návratnosť investície (ROI)

 zlepšenie retencie

Ako vyhodnotiť natívnu reklamu 
Konverzie
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 Dôvody

 Médium sa správa zodpovedne a tým posilňuje svoj vzťah s návštevníkmi

 Tí budú schopní rozlíšiť redakčný obsah od zaplateného textu či videa

 Naopak, neoznačovaním sa môže médium stať nedôveryhodným.

 Inzerent posilňuje dôveryhodnosť, transparentnosť a hodnoty svojej značky

 Špeciálne v dobe falošných správ je toto významným benefitom pre firmy

 Ak je obsah kvalitný, označenie je len ďalšia pridaná hodnota pre inzerenta, keďže 

používatelia si tvoria asociácie či rovno vzťah s jeho tvorcom

Označovanie natívnej reklamy
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 Dôvody

 Spolupráce s kvalitnými inzerentmi sú tiež prospešné pre médium, podporujú celkový dojem 

kvality u čitateľov

 Ak médium či inzerent obsah neoznačí, lebo sa zaň hanbí, pravdepodobne by vôbec 

nemalo prísť k uverejneniu takejto reklamy

 Strata dôveryhodnosti médií či inzerentov následne vedie k vzniku konšpiračných teórií a 

falošných správ.

Označovanie natívnej reklamy
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 Médiá a inzerenti často používajú rozličné označenia

Označovanie natívnej reklamy
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 Inzercia, Reklama, PR článok, Tlačová správa

 Obsah je platený a dodaný zo strany inzerenta

 Okrem schválenia je bez vstupu redakcie, média, či platformy.

Označovanie natívnej reklamy
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 Sponzorovaný obsah, Advertoriál

 Obsah je vytvorený na základe zadania a 

cieľov inzerenta, avšak redakciou

 Redakcia má teda vplyv na obsah článku

 Jeho výslednú podobu schvaľuje inzerent

 Sponzorovaný obsah ako súčasť natívnej 

kampane na limitovanú kolekciu známej 

odevnej značky.

 Komunikácia bola tak úspešná, že sa všetko 

vypredalo za jedno dopoludnie

Označovanie natívnej reklamy
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 V spolupráci s ... 

 Obsah je vytvorený redakciou média, 

blogerom či influencerom, na podnet 

redakcie/redaktorov

 Inzerent využíva článok na zviditeľnenie 

seba, svojej značky, keďže sa mu hodí 

tematicky

 Inzerent nemá vplyv a kontrolu nad 

obsahom

 Článok s tipmi na výlet po Košiciach

 Redakcia ho napísala sama a inzerent, 

Visit Košice, do neho obsahovo nerobil 
akékoľvek zásahy

Označovanie natívnej reklamy

https://fici.sme.sk/c/20073370/trasy-tipy-kosice.html

https://fici.sme.sk/c/20073370/trasy-tipy-kosice.html
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 Bežným čitateľom však často nemusí byť jasný presný význam slov ako 

“Advertoriál”, “PR článok” či “Sponzorovaný obsah”, ani rozdiel medzi 

jednotlivými pomenovaniami. 

 Odporúča sa, aby v blízkosti označenia natívnej reklamy bol tiež sprievodný 
informačný text, ktorý by doplnil informácie o takomto druhu inzercie a jej 

zadávateľovi.

 Alternatívou je tiež prelinkovanie označenia na článok, kde je detailnejší rozpis 

informácií o natívnej reklame a jej formách

Označovanie natívnej reklamy

https://www.sme.sk/c/8044374/pravidla-pre-spolupracu-medzi-inzerentmi-a-redakciou-pri-tvorbe-nativnej-reklamy.html

https://www.sme.sk/c/8044374/pravidla-pre-spolupracu-medzi-inzerentmi-a-redakciou-pri-tvorbe-nativnej-reklamy.html
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 Je to populárna forma a metóda publikovania informácií v grafickej podobe

 Majú výhodu zdieľania najpodstatnejších informácií v prehľadnej grafickej 

podobe

 Jednoducho a zrozumiteľne prezentuje dáta alebo informácie

 Formálne ju definujeme ako

 vizualizáciu dát alebo myšlienok, ktorou sa snažíme vyjadriť komplexné informácie 

spôsobom, ktorý môže prijímateľ rýchlo spotrebovať a je jednoduchý na 

porozumenie

Infografika
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 Existuje mnoho spôsobov ako graficky vizualizovať dáta

 Na základe použiteľnosti vieme rozdeliť infografiky do štyroch skupín

 Štatisticky založené

 Založené na časovej línii

 Založené na procese

 Geograficky založené

Infografika
Typy infografík
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 Štatisticky založené

 Tento typ infografiky pracuje s vizualizáciou štatistických 

dát

 Typickými prvkami sú diagramy, grafy, tabuľky a zoznamy

 Často sa využívajú horizontálne grafy, vertikálne stĺpcové 

grafy a rôzne typy koláčových grafov

Infografika
Typy infografík
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 Založené na časovej línii

 zobrazuje časovú os, na ktorej sú udalosti umiestnené v časovej postupnosti tak ako 

sa stali v reálnom časeTypickými prvkami sú diagramy, grafy, tabuľky a zoznamy

 Tento spôsob pomôže čitateľovi rýchlo sa zorientovať v chronologickom 

usporiadaní udalostí

 Je možné použiť zobrazenie pomocou tabuľky alebo odsekmi po rokoch

Infografika
Typy infografík
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 Založené na procese

 Využíva sa všade tam, kde je potrebné znázorniť nejaký proces, či už ide o recept 

alebo postup viazania kravaty

 Výhodou je, že dokáže pomôcť pochopiť proces s využitím relatívne malého 

priestoru

Infografika
Typy infografík
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 Geograficky založené

 využíva zobrazenie pomocou mapy

 sú doplnené rôznymi symbolmi, ikonami, diagramami, tabuľkami, šípkami alebo 

bodmi

Infografika
Typy infografík
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 Geograficky založené

 využíva zobrazenie pomocou mapy

 sú doplnené rôznymi symbolmi, ikonami, diagramami, tabuľkami, šípkami alebo 

bodmi

Infografika
Typy infografík

https://youtu.be/A6_7zC0mB9w

https://youtu.be/A6_7zC0mB9w
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 Jedným z najdôležitejších aspektov akéhokoľvek dizajnu je jeho farebnosť

 Pomocou farieb dokážeme vytvoriť štýl stránky, zanechať dojem, vytvoriť 

emóciu, alebo prinútiť človeka k akcii

 Farby sú pri správnom použití veľmi mocné nástroje pri tvorbe webových 

stránok, infografiky, videa atď.

Teória farieb
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 Teplé farby

 červená, žltá a oranžová vyvolávajú akciu a veselé emócie

 Používajú sa na stránkach, ktoré majú zdeliť pocit šťastia a radosti

 Studené farby

 modrá, zelená a fialová sa používajú najmä na dosiahnutie profesionálneho 

firemného vzhľadu

 vzbudzujú pocit autority, inteligencie, rozvoja a dôvery.

Teória farieb
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 Farebný kruh a základné farebné skupiny

 Primárne farby

 Sekundárne farby

 Terciárne farby

Teória farieb
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 Primárne farby

 červená, modrá a žltá

 sú to základné farby a ich kombináciou dokážeme vytvoriť všetky ostatné farby

Teória farieb
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 Sekundárne farby

 vznikajú kombináciou dvoch primárnych farieb

 Medzi tieto farby radíme oranžovú (žltá + červená), zelenú (žltá + modrá) a fialovú 

(červená + modrá)

Teória farieb
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 Terciárne farby

 sú tvorené zmiešaním jednej primárnej a jednej sekundárnej farby

Teória farieb
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 Monochromatická – analógová – komplementárna - triadická

Teória farieb
 Vyvážené farebné schémy



88Teória farieb
 Monochromatická https://color.adobe.com/create/color-wheel/

https://color.adobe.com/create/color-wheel/


89Teória farieb
 Analógová



90Teória farieb
 Komplementárna



91Teória farieb
 Triadická



92Teória farieb
 https://www.sessions.edu/color-calculator/

https://www.sessions.edu/color-calculator/


93Teória farieb
 Význam farieb



94Teória farieb
 Význam farieb



95Teória farieb
 Význam farieb



96Teória farieb
 Význam farieb



97Teória farieb
 Význam farieb



98Teória farieb
 Význam farieb



99Teória farieb
 Význam farieb
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101Zaujímavosti



102Zaujímavosti



103Zaujímavosti
 Pôvod z Nemecka

 Preložený príspevok



104Zaujímavosti
 Pred



105Zaujímavosti
 Po 1 dni

 Príspevok zmizol



106Zaujímavosti
 Kreatívne využitie 

spoločenského diania



107Zaujímavosti
 Notino pri niektorých produktoch, ak prídete človek na produkt z heureky a ak 

nie. 

 Mall kedysi menil cenu cez parametre v URL (Heureka lacnejšia cena, PPC 

drahšia)

 V tomto prípade je rozdiel v cene takmer 300 CZK (čo nie je málo)



108Zaujímavosti
 Virál od VW

 33 mil. vzhliadnutí



109Užitočné zdroje
 https://visibility.sk/e-booky/

 https://www.dimaq.sk/dimaq-akademia/

 https://prirucka.iabslovakia.sk/

 https://www.iabslovakia.sk/vzdelavanie/slovnik-internetovej-reklamy/

 http://podnikaj.online/e-booky/

 https://www.podnikajte.sk/marketing

 https://marketeris.sk/

 TEST na DIMAQ

 https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=vja5bf574ee5df6d&cf_id=551

https://visibility.sk/e-booky/
https://www.dimaq.sk/dimaq-akademia/
https://prirucka.iabslovakia.sk/
https://www.iabslovakia.sk/vzdelavanie/slovnik-internetovej-reklamy/
http://podnikaj.online/e-booky/
https://www.podnikajte.sk/marketing
https://marketeris.sk/
https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=vja5bf574ee5df6d&cf_id=551


Internetový marketing
SEO – Optimalizácia pre vyhľadávače

 Search Engine Optimization

 Nie je reklama ako taká

 Cieľom je zviditeľniť web vo vyhľadávačoch – dobre cielený 

návštevníci za prijateľné náklady
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Internetový marketing
SEO – Optimalizácia pre vyhľadávače

 SEO zvyšuje tieto parametre:

 Vhodné kľúčové slová zvýšia počet návštevníkov, zacielenie, ROI

 Vysoké pozície vo vyhľadávačoch zvýšia počet návštevníkov

 Výstižné odkazy zvýšia počet návštevníkov a zacielenia

 Účinné cieľové stránky zvýšia konverzný pomer a ROI (Return of Investments

– návratnosť investícií)

 Meranie a vyhodnocovanie výsledkov zvýši ROI
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Internetový marketing
SEO – Optimalizácia pre vyhľadávače

 Faktory SEO je možné ovplyvňovať na svojich a cudzích stránkach

 On-page faktory SEO

 Off-page faktory SEO

112



Internetový marketing
Off-page faktory SEO

 Spätné odkazy

 Vyhľadávače kladú dôraz na externé faktory – s nimi sa nedá tak ľahko 

manipulovať

 Dôležitý je aj obsah stránok s odkazom aj text v odkaze

 Efekt doménového mena

 Vhodná voľba doménového mena môže ovplyvniť text externého odkazu

 Externý odkaz môže obsahovať potom názov domény – zisk cenného 

kľučoveho slova
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Internetový marketing
On-page faktory SEO

 Sémantický web

 Optimalizované stránky musia mať dobre spracovaný 

zdrojový kód

 označovať správne jednotlivé prvky vo stránke

 Správny výber a hustota kľúčových slov

 je potrebné zvoliť vhodné kľúčové slová, ktorými vás 

budú potenciálni zákazníci hľadať

 Na tieto kľúčové slová je potom možné sa pokúsiť o 

umiestnenie a popredných miestach vo vyhľadávačoch 
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Internetový marketing
On-page faktory SEO

 Dĺžka zdrojového kódu

 Pre indexáciu stránok vo vyhľadávači je nutné ponúkať kvalitný kód

 Dôležitý je aj vlastný obsah na každej stránke

 Vnútorné odkazy

 Dôležité je vzájomné previazanie odkazov na jednom webe medzi sebou

 Web musí mať prístupnú navigáciu nielen pre užívateľa, ale aj pre 

vyhľadávač
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Internetový marketing
SEM - Search engine marketing 

 Je to marketing založený na vyhľadávačoch

 Cieľom SEM je doviesť na stránky relevantných užívateľov

 majú potenciálny záujem o vaše/naše produkty alebo služby a cielene hľadajú 

informácie

 Potenciál veľmi vysokej konverzie medzi návštevníkmi a skutočnými zákazníkmi 

alebo záujemcami o produkty / služby
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Internetový marketing
SEM - Search engine marketing 

 Postup pri search engine marketingu

 1.krok

 Analýza kľúčových slov – slová, ktoré budú potenciálny zákazníci vo vyhľadávači 
používať pre hľadanie svojho cieľa

 Odhad nárastu viditeľnosti a návštevnosti www prezentácie

 2.krok

 Optimalizácia (SEO)

 Click-stream analýza

 SEO Audit

 Optimalizácia

117

 3.krok

 Zvýšenie viditeľnosti / návštevnosti

 PPC kampane na vyhľadávačoch / kontextová 

reklama na spravodajských serveroch (Google 

AdWords, Sklik, eTraget, AdFox...)


