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PPC KAMPANĚ 
DĚLÁME ÚSPĚŠNĚ 
VÍCE JAK 10 LET 

 
A MÁME VÝSLEDKY… 
 
Žádné řeči či prázdná slova – výsledky černé na bílém. 

Podívejte se na „screeny“ obrazovek našich reálných reklamních 
kampaní (Google a Seznam), a posuďte sami. 
Nejdůležitější sloupce pro rychlé vyhodnocení výsledků: 
 

• Cena = celková platba, kterou zaplatíte za kampaně 

• Konverze = počet objednávek, telefonátů či poptávek 

• Hodnota konverze = celková tržba za objednávky z kampaní 

• PNO = Podíl Nákladů (Cena) k Obratu (Hodnota konverzí) 
 

PNO JE PRO ESHOPY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ METRIKA, ŘÍKÁ NÁM JAK EFEKTIVNÍ KAMPANĚ JSOU A KOLIK ESHOPU ZŮSTANE 
Z MARŽE. 
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1/ Google ADS zatím nejlepší kampaň 
Můžeme se pochlubit zatím nejlepším výsledkem reklamních kampaní na Google. 
Investice do kampaně byla 37tis. Kč a celkový dosažený obrat 1,4 mio 

PNO v této kampani je také velmi dobré, v průměru jsme na 12,7%. A to nám říká, 
že eshopu z marže, kterou má cca 40%, zůstává cca krásných 27%. A to se vyplatí 
😊😊 

V této kampani hrají nejdůležitější roli kampaně ve vyhledávání, Google nákupy a 
také nový formát video reklamy zaměřené na Prodej – Video for Shoping 

NEUVĚŘITELNÝ OBRAT 
1 414 026 Kč  
 
 

 

https://advis-marketing.cz/wp-content/uploads/2021/06/googe01-1024x290.jpg
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Google kampaň pro eshop 
Výsledky PPC kampaně, které můžete na obrázku vidět, jsou velice pěkné s velmi 
dobrým PNO. 

E-shop investoval do Google ADS za 30 dní necelých 63 tisíc Kč a získal na 
uskutečněných objednávkách celkem 601 705 Kč. 
Podíl Nákladů k Obratu (PNO) je tedy cca 10,5% 
 

 

 

 

Heureka 
Heureka je, když nebudeme počítat Google nákupy, lídrem cenových srovnávačů. 
Na přiloženém obrázku máme velmi malý eshop ale s velmi dobrou rentabilitou. 
Pokud nám stačí málo objednávek a nechceme se honit za tisícem objednávek, 
investice je zanedbatelná a rentabilita velká.  

Nebo pokud začínáme, jde začít s malou investicí. 

V tomto případě je investice za 30 dní 2.800 Kč a Obrat přes 40tis.!! 
 

 

 

 

https://advis-marketing.cz/wp-content/uploads/2021/06/google02.jpg
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Pokud by bylo něco nejasného, hned mi zavolejte, můžeme vše prodiskutovat po 
telefonu. 

Martin Tománek 

775 33 19 68 

https://advis-marketing.cz/real-vysledky/
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