
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

KLIMAVEX.cz 

Vstupní analýza 

Dne 21. 8. 2012 zpracovali Tomáš Hlaváček a Veronika Fundová ze společnosti Inspirio s.r.o. 
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Hodnocení webu 

Při analýze jsme zjistili některé zásadní nedostatky, které je třeba co nejdříve odstranit. Zde jsou seřazené podle 
své priority: 

1) Čeština vs. slovenština 
a. Slovenština se celým webem prolíná a vyskytuje se na mnoha místech. Problém je v tom, že v Česku 

se nevyhledává „KLIMATIZÁCIA“ ale „KLIMATIZACE“ – jakmile je tedy používán slovenský výraz místo 
českého na celé stránce, pak stránka nemá pro vyhledávač (který si to zatím ještě neumí přeložit) 
v Česku valný význam. Důležité je tedy projít celý eShop a přeložit takto chybné výrazy.  

b. Pozor – nejedná se jen o text uvnitř stránky (nadpisy, popisky produktů atp.), ale také o URL adresy 
a meta tagy. Např. www.klimavex.cz/klimatizacia   

2) Nedokonalost URL převodníku 
a. Někde jsou české znaky z URL adresy dokonce vypuštěny viz např. 

http://www.klimavex.cz/katalog/product/2499-Mobiln-prmyslov-odvlhova-CDT-20/  
b. V běžné praxi se mezera mezi slovy v URL adrese nahrazuje pomlčkou a nevypouští se: 

i. www.klimavex.cz/odvlhcovace/bazenovedostrojovny/ => 
www.klimavex.cz/odvlhcovace/bazenove-do-strojovny/  

c. U některých více ve struktuře zanořených skupin produktů je vhodné URL adresy zkrátit 
i. www.klimavex.cz/zakladni/hygiena/davkovace/ =>  

www.klimavex.cz/davkovace/  
d. Totéž se týká produktů  

i. http://www.klimavex.cz/katalog/product/2499-Mobiln-prmyslov-odvlhova-CDT-20/ =>  
http://www.klimavex.cz/mobilni-prumyslovy-odvlhcovac-CDT-20/ 

e. Smyslem je mít v URL adrese vždy jen to nejnutnější a ideálně přesně to, co návštěvník webu hledá 
3) Zkratky 

a. Používání zkratek místo celých názvů má význam pouze tam, kde je to obecná zvyklost, jedná-li se 
ale o názvy výrobců, pak doporučujeme je vždy vypisovat v celém tvaru 
www.klimavex.cz/klimatizacia/aw/ => airwell 

4) Duplicity  
a. Duplicitní stránky je možné jednoduše eliminovat, není to velká chyba, vyhledávače se s tím umí 

vypořádat, ale je škoda si tím byť i málo kazit hodnocení webu – příklad. www.klimavex.cz a 
www.klimavex.cz/zakladna (navíc opět slovensky). 

5) Zajištění kontinuálnosti jednotlivých stránek 
a. Toto je pro fungování eShopu velmi zásadní věc – jakmile si jednou vybudujete nějakou pozici ve 

vyhledávačích na konkrétní slovní spojení svázané s nějakým produktem a produkt se přestane 
vyrábět, nemělo by dojít k tomu, že při smazání produktu z nabídky zmizí i jeho stránka z eShopu – 
naopak byste měli vytvořit stránku s alternativami, kde bude napsáno něco ve smyslu: „Bohužel 
produkt XY již nemáme v nabídce  z důvodů ukončení jeho výroby, ale připravili jsme pro vás seznam 
jeho možných alternativ, které mají tyto výhody …., a které u nás seženete s výrazně lepšími 
podmínkami než jinde.“. Návštěvník pak opět najde to, co mu řeší jeho problém. Nemůže se stát, že 
klikne na odkaz na produkt a skončí na neexistující stránce bez vysvětlení. 
 
 

http://www.klimavex.cz/klimatizacia
http://www.klimavex.cz/katalog/product/2499-Mobiln-prmyslov-odvlhova-CDT-20/
http://www.klimavex.cz/odvlhcovace/bazenovedostrojovny/
http://www.klimavex.cz/odvlhcovace/bazenove-do-strojovny/
http://www.klimavex.cz/zakladni/hygiena/davkovace/
http://www.klimavex.cz/davkovace/
http://www.klimavex.cz/katalog/product/2499-Mobiln-prmyslov-odvlhova-CDT-20/
http://www.klimavex.cz/mobilni-prumyslovy-odvlhcovac-CDT-20/
http://www.klimavex.cz/klimatizacia/aw/
http://www.klimavex.cz/
http://www.klimavex.cz/zakladna
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b. Stejně tak by se eShop měl chovat i při přejmenování kategorie, nebo při jakékoliv práci, kdy dochází 

ke změnám URL adres – vždy by měla být určena následnická stránka provedeno přesměrování. 
6) Překlepy a chyby 

a. Při práci s eShopem by měl být určen vždy kontrolní pracovník, který přezkoumá práci svých kolegů 
a případně odstraní drobné nedostatky (např. překlep průmyls => průmysl) v textu a halvně v URL 
adresách. 

Obecná doporučení  

Používání doplňkových výrazů 

V některých případech je důležité rozšířit v textu a v url adresách názvy produktů nebo produktových kategorií 
také o doplňující slova jako jsou např. recenze, návod, cena ceník, levný, nejlevnější, nejlepší, kvalitní. Taková 
slovní spojení musí být vždy doplněna relevantními informacemi – napíšete-li tedy do textu něco ve smyslu 
„recenze produktu XY“ nemůže na stránce být jen jeho produktová karta, ale když už ne samotná recenze, tak 
alespoň odkaz na nekonkurenční weby, kde se recenze o tomto produktu nachází. 

Používání obecných slov 

Obecnější slova vám spíše přivedou návštěvníky než nehledané specifické výrazy – měli byste o ně minimálně 
doplnit popisy výrobků nebo najít vhodnější hledanější výrazy – například místo „odsavače par“ používat 
„digestoře“ atp. 

Dejte návštěvníkům to, co hledají 

S používáním obecných slov souvisí i doplnění názvů výrobků a URL adres a některé významné parametry 
produktů – např. VORTICE 60 přejmenovat na „digestoře značky VORTICE šíře 60 cm“ a v URL pak „digestore-
vortice-60“ 

Více textu 

Obecně je dobré u jednotlivých produktových kategorií mít alespoň 500 znaků textu – pak má SEO optimalizace 
daleko větší efekt, vyhledávač je tak ujištěn, že stránka opravdu nabízí to, co mu o ní říkají texty zpětných 
odkazů. 
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Analýza klíčových slov 

Poznámky ke statistikám 

U služby SKLIK od spol. SEZNAM a.s. je hledanost brána jako průměrný denní objem vyhledávání za posledních 
12 měsíců – jsou tedy eliminovány sezónní vlivy, ale výsledky jsou rok staré a jsou tedy použitelné jen v oborech, 
ve kterých meziročně nedochází k zásadním změnám.  

Oproti tomu výsledky z našeptávače fulltextového vyhledavače spol SEZNAM a.s. jsou denním průměrem zas 
poslední dva měsíce a tudíž se zde sezónnost projevuje velmi výrazně. Stejně je na tom i obdobná služba 
ADWORDS od spol GOOGLE CORP., která uvádí výsledky jako průměr denní hledanosti za poslední měsíc.  

Berte tedy prosím čísla uváděná v celé analýze jen relativně jako ukazatel a ne jako absolutní hodnoty. 

Klíčová slova (KW) 

Klíčová slova jsme dle aktuálního stavu eShopu rozdělili na několik skupin, které kopírují jeho strukturu 

- Obecná témata 
o Klimatizace 
o Ventilátory 
o Rekuperační jednotky 
o Tepelná čerpadla 
o Odvlhčovače 
o Ohřívače 

- Hygiena 
o Sušiče 
o Dávkovače 
o Čističky 
o Vysavače 

- Domácí použití  
o Odsavače par (digestoře) 
o Centrální odsávání 

- Průmysl 
o Fancoil 
o Chladiče vody 
o Potrubní jednotky 

K těmto vybraným slovům jsme vyhledali alternativy, opisy, synonyma, hovorové výrazy a jiné možné náhradní a 
zástupné výrazy. U všech jsme pak dohledali jejich vyhledávanost a ty, které se ukázali jako hodnotné, jsme 
zapsali do pracovního listu. Tato klíčová slova se musí vyskytnout v textech na eShopu. 
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Nejvhodnější technikou se v tomto případě jeví vybrání jedné stránky jako cílové (landing page) a použití 
zbylých stránek na to samé téma jako podpůrných (odkazují na primární stránku). 

Konkurenčnost KW 

U klíčových slov ještě hodnotíme konkurenčnosti, která je důležitá při cílení na konkrétní slova a fráze – díky 
tomu, že víme, kde nemá smysl vyvíjet nějaké SEO aktivity (bylo by to příliš nákladné), se dokážeme lépe zacílit 
na snadnější oblasti a dosáhnout tak stejného, nebo i lepšího výkonu za stejné nebo i nižší ceny. Nicméně Ve 
vašem oboru jsou konkurenční prakticky všechny obecné výrazy a SEO optimalizace je v takovém případě vždy 
z dlouhodobého hlediska výrazně levnější než veškeré PPC kampaně. 

Na druhou stranu existují málo konkurenční slova a fráze s velmi vysokou vyhledávaností, díky kterým lze 
rapidně zvýšit návštěvnost a povědomí o značce (společnosti) mezi obecnou internetovou populací. Takových 
slov a spojení je v tomto případě opravdu velké množství a dosáhnout lepších pozic ve vyhledavačích znamená 
prakticky jen mírná úprava URL adresy, názvu stránky (title) a hlavního nadpisu (H1) + něco málo textu do 
obsahu stránky a hlavně pod novým názvem stránku všude na eShopu prezentovat. Jedná se hlavně o názvy 
značek a produktů, případně kategorií a produktů. 

Zbylá doplňková slova 

Dále máme v seznamu i 50 doplňkových slov, která se pojí s jednotlivými produkty i produktovými kategoriemi 
(viz výše), opět by bylo vhodné jimi doplnit stránky s produkty anebo pro ně přímo připravit samostatné stránky. 

 

Analýza návštěvnosti  

Návštěvnost eShopu je velmi nízká a prakticky jediným zdrojem návštěvníků jsou vyhledávače, žádné oborové 
weby ani portály na KLIMAVEX.cz neodkazují, žádné PR články ani novinky nejsou uveřejňovány. Navíc celou 
jednu třetinu návštěvnosti z vyhledávačů tvoří návštěvníci, kteří již spol. KLIMAVEX znají, a vyhledávají buď její 
webové stránky, nebo konkrétní kontakty či otevírací dobu. 

 

Závěrem 

Zde je seznam všech potřebných kroků, které musíme udělat, abychom mohli s propagací eShopu KLIMAVEX.cz 
na internetu začít: 

1) Nastavit GOOGLE ANALYTICS 
a. Nastavit eCommerce  
b. Vytvořit sekundární záložní profil 
c. Nastavit filtry dle IP 

2) Exporty na porovnávače zboží (ZBOZI.cz, HEUREKA.cz …) 
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3) Definovat druhotné cíle (GOALS) 

a. Zvětšovat uživatelskou základnu, péče o stávající zákazníky, newsletter … 
4) Upravit eShop 

a. Odstranit slovenštinu a upravit obsah (viz výše) 
b. Doplnit obsah na vybrané landing pages 
c. Opravit URL adresy a názvy stránek 

Samotná SEO optimalizace 

Klíčová slova máme rozdělena na 3 skupiny dle vyhledávání a konkurenčnosti  

1. skupina – málo hledaná a málo konkurenční slova 
2. skupina – středně hledaná a málo konkurenční slova 
3. skupina – vysoce konkurenční slov s extrémní hledaností 

Po přípravě eShopu začneme budovat eShopu jméno na českém internetu ve třech prolínajících se plánech. 
V první fázi se zaměříme na skupinu klíčových slov č. 2 tedy středně konkurenční klíčová slova, jejichž hledanost 
se pohybuje od 10 až po 50 hledání denně. U těch předpokládáme největší výtěžnost a nejlepší poměr 
cena/výkon. Zároveň budeme doplňovat obsah eShopu o vysoce konkurenční slova všude tam, kde to bude mít 
význam. A tím si připravíme půdu pro pozdější útok na přední příčky vyhledavačů na KW z 3. skupiny. Teprve ve 
chvíli, kdy budeme na prvních stránkách na všechny slova z 2. skupiny a pozice na výrazy z 3. skupiny budou na 
vzestupu, tak se začneme soustředit i na zbylé doplňující výrazy.  

Zřejmě se v prvních měsících propagace ukáže, že slova z 3. skupiny nebude možno protlačit na první místa 
v SERP bez externí pomoci – proto bychom se rádi již dopředu připravili na tuto eventualitu a zprovoznili několik 
satelitních webů, z nichž později můžeme čerpat kvalitní zpětné odkazy. 

EShop KLIMAVEX.cz je na počátku své cesty nahoru a předpokládáme, že první zlepšení pozic nastane ve třetím 
a čtvrtém měsíci a výraznější výsledky se projeví teprve mezi 7 – 9 měsícem propagace. Doporučujeme min. 7 
hodin práce optimalizátora měsíčně, kdy se jeho práce bude sestávat z: 

1) tvorby zpětných odkazů – 70% 
2) úprava obsahu – 10% 
3) tvorba textů (PR články, aktuality) – 10% 
4) příprava a využívání satelitních webů – 10% 

Jak nám můžete pomoci 

1) aktivním používáním eShopu a řízením se výše uvedenými pravidly 
2) dodržováním uvedených dob dostupnosti zboží 
3) kvalitní komunikací se zákazníky 
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Služby, které jsme schopni dále zajistit 

1) Kompletní tvorbu a správu eShopů a firemních webů 
2) Veškeré grafické práce včetně firemní identity, tiskovin, polepů aut, dárkových předmětů aj. 
3) Copywriting - tvorba textů zohledňujících SEO optimalizaci a obchodní efekt textů (zacíleno na maximální 

efektivitu projektu jako celku) 
4) SEO optimalizace a dlouhodobá propagace projektu - Zvyšování návštěvnosti z přirozeného hledání 

(vyhledávače Seznam.cz, Google.cz) pomocí SEO optimalizace, Copywrittingu apod. 
5) Zajištění agenturního překladu jazykové mutace portálu 
6) Správa sociálních sítí 

a. Facebook kampaní, prezentace na Twitteru, YoutTube, apod. 
7) Správa celého media plánu 

a. Už nemusíte vybírat, do jakého typu reklamy investovat. Zajistíme nejvýkonnější možné formy 
reklamy (vycházíme z více než 5letého monitoringu a činnosti v oboru internetového marketingu) 
s nejvyšším poměrem cena/výkon 

b. Díky velkému objemu spravovaných financí (v řádu desítek milionů ročně) dosahujeme pravidelně 
výrazných slev na reklamní prostory a tak naši klienti šetří významné finanční objemy.  

8) Správa PPC kampaní 
a. Jsme certifikovaným partnerem spol. Google v oblasti správy PPC kampaní 

 

Ceník standardních služeb platný k 1. 1. 2012 

Servis a další práce 

- správa obsahu webu      500,- Kč / hod 
- programování       700,- Kč / hod 
- grafické práce        800,- Kč / hod 
- kódování         700,- Kč / hod 
- tvorba obsahu na zakázku      dle domluvy 

Další služby 

- vstupní analýza       od 4.500,- Kč  
- analýza klíčových slov      850,- Kč / hod 
- analýza návštěvnosti      950,- Kč / hod 
- uživatelské testování (bez nákladů na testery a pronájmu místa) 1.200,- Kč / hod 
- propagace webu (reklama, internetový marketing, SEO)  od 5.000,- Kč / měsíc 

 

Pozn.: Všechny uvedené ceny jsou bez 20% DPH. 
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