
Skúsenosti a 
best practices 
cielenia na 
publiká 
Dominik Kosorín 



Generická cieľovka 
- Vek 25-55 rokov  

- ABC1  

- skôr muži než ženy  

- hlavne z väčších miest 

- radi sledujú televíziu a chodia na výlety 
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Publiká fungujú! 



Publiká fungujú! 

Ak s nimi viete 
pracovať. 



Čo je to vôbec 
publikum? 



Skupina ľudí vykazujúca 
zaujímavé vlastnosti, 
definovaná na základe 
kvalitných dát tretích strán. 
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250+ Predpripravených publík 





Záujem o mobilné  

telefóny 

Nákupný úmysel 

mobilný telefón 

Nákupný úmysel  

mobilný telefón 

Lenovo 







Výsledky 

Impressions Clicks Post-click conversions 

CPEx Audience Ostatné kanály

5,2 % 7,7 % 34,1 % 
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Výsledky – post-click CPA  
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1. Čím 
konkrétnejšie 
publikum, tým 
lepšie CPA. 



Výsledky – post-click CPA  
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2. S publikami 
treba počas 
kampane 
pracovať. 





Kreatívy na mieru publikám 



Malé, úzko definované publiká 

25k 5k 2,5k 



Click-through rate 

0,41 % 0,21 % 0,30 % 



Unique Click-through rate 

6,88 % 2,59 % 5,25 % 



„Správným výběrem publik v kombinaci s relevantními 

bannery jsme dosáhli nadprůměrných výsledků a kampaně 

dopadly nad naše i klientská očekávání.“ 

 

Denis Wanča, Acomware 



3. Kombinujte 
cielenie na 
publiká s  
kreatívou na 
mieru. 















Zásah 200k 
Unikátov v cieľovej skupine 

8x Vyššie CTR oproti štandardným formátom  

s rovnakým cielením. 



4. Kombinujte 
cielenie na 
publiká s  
rich media 
kreatívou. 
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Always-on kampaň 

J F M A M J J A S O N D 



Always-on kampaň 



-67 % Pokles priemerného CPL vďaka  

always-on kampani. 

Always-on kampaň 



5. Ak kampaň 
funguje, 
nechajte ju 
bežať. 



1. Čím konkrétnejšie publikum, tým lepšie CPA. 

2. S publikami treba počas kampane pracovať. 

3. Kombinujte cielenie na publiká s kreatívou na 
mieru. 

4. Kombinujte cielenie na publiká s rich media 
kreatívou. 

5. Ak kampaň funguje, nechajte ju bežať. 

6. Nebojte sa skúšať nové veci! 
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