Češi a digitál v oblasti bydlení
Výzkum společnosti SHERPAS mezi 544 respondenty, kteří provádějí rekonstrukce
nebo zařizují novou domácnost
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O AUTOROVI

Předmluva

Více než 13 let se podílí na digitálních
projektech nejvýznamnějších českých
značek jako jsou Česká spořitelna,

Během své kariéry jsem viděl desítky úspěšných a stovky neúspěšných digitálních projektů. Pokud bych měl jmenovat jednu věc,

Škoda Auto, E.ON, IVT, Rockpoint a

kterou měly ty neúspěšné bez výjimky společnou, tak to byla ignorace potřeb, očekávání a emocí zákazníků. Ona ignorace

desítky dalších. Je autorem knihy
Budování úspěšného firemního webu a
spoluautorem knihy Uživatelsky

pramenila buď z toho, že osobní ego přebylo vše ostatní, nebo z prosté absence správných informací o chování a potřebách
zákazníků.

přívětivá rozhraní.

S egem nedokáže pomoci žádná studie. Co ovšem jde, je pro každý obor identiﬁkovat fáze zákaznické cesty, pochopit potřeby a

Luboš Plotěný
ředitel SHERPAS

očekávání zákazníka v každé fázi a adekvátně tomu následně přizpůsobit strategii ﬁrmy. Úspěšné ﬁrmy toto již dokázali v
kamenném světě (proto jsou dnes považovány za úspěšné) a nyní se snaží toho samého dosáhnout i ve světě, ve kterém hraje stále
větší význam digitál.
Ambicí této studie je ﬁrmám působícím v širokém oboru zlepšování bydlení přiblížit, jak digitál vstupuje do rozhodování zákazníků.
Vytvořit model zákaznické cesty, odhalit očekávání zákazníků, identiﬁkovat momenty, které je třeba pro úspěch v digitálu zvládnout,
a na konkrétních příkladech ukázat funkční a inspirativní řešení.

Obsah studie

544 RESPONDENTŮ
WWW.SHERPAS.CZ

03
PŘEDVÝBĚR DODAVATELE

82 %
udělá předvýběr na internetu

01
INSPIRACE
přes

50 %

považuje za důležitý zdroj
informací odborné články
na internetu

72 %
02
VHODNÉ ŘEŠENÍ

87 %
využívá internetové
vyhledávače

77 %
vybírá vhodného
dodavatele déle než týden

skoro vůbec nenavštíví Facebook
zvažovaného dodavatele

04
FINÁLNÍ VÝBĚR
DODAVATELE

60 %

82 %

považuje web dodavatele za hlavní
zdroj informací

obtěžuje retargeting a u
27 % vede k vyřazení
dodavatele

50 %
ovlivní v rozhodnutí podoba
a fungování webu

32 %
přistupuje na web většinou nebo
výhradně z mobilu

68 %
očekává odpověď
na poptávku do 24h

pouze

10 %

05
PODPORA

71 %
odradí od výběru
dodavatele chybějící
telefonní číslo na webu

51 %
je ochotno přihlásit se
k odběru e-mailového
zpravodaje

dokončí nákup online
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13 klíčových momentů pro dodavatele
a inspirativní best PRACTICE
01 Budování brandu na serverech, kam chodí zákazníci pro inspiraci

07 Řešení webu naplňující klíčová očekávání zákazníků

02 Provoz vlastního inspiračního či poradenského média a obsahu

08 Rychlost a kvalita reakce na poptávku

03 Umístění na předních příčkách ve vyhledávačích pro nejčastější
dotazy související s hledáním vhodného technologického řešení
04 Výborná viditelnost ve vyhledávačích na fráze spojené s hledáním
dodavatele
05 Multichannel design a marketing podporující positioning dodavatele
06 Dostupnost a bezproblémová funkčnost webu na mobilních
zařízeních

09 Viditelnost kontaktních míst na Mapy.cz a Google Maps
10 Vyhledávač kontaktních míst na webu
11 Snadno dostupný a srozumitelný kontakt na zákaznickou podporu
12 Zákaznická sekce s doplňkovým obsahem
13 E-mailový zpravodaj s přidanou hodnotou a bez technických chyb
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01 INSPIRACE

Obsah studie

Přes 50 % zákazníků čerpá informace
v odborných článcích na internetu

01 INSPIRACE
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Jak důležité jsou pro vás při výběru dodavatele následující zdroje informací?

Odborné články
a magazíny

01 INSPIRACE

Velmi důležité

Důležité

Spíše důležité

Nedůležité

Nevyužívám

48

236

170

40

50

8,8 %

43,4 %

31,3 %

7,4 %

9,2 %
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Nejedná se o spontánní nákupní rozhodnutí:

77 % zákazníků vybírá vhodného
dodavatele déle než týden

01 INSPIRACE
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Jak dlouho typicky vybíráte dodavatele?

8%
23 %
16 %

23 %

do týdne

53 %

do měsíce

16 %

do 3 měsíců

8%

déle

53 %

01 INSPIRACE
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1. KLÍČOV Ý M OM ENT

Budování brandu na serverech, kam chodí
zákaznící pro inspiraci

01 INSPIRACE
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Budování brandu na serverech, kam chodí zákaznící pro inspiraci
Velmi často začíná zákaznická cesta tím, že si zákazníci prohlíží inspirativní ukázky, příklady řešení či příběhy rekonstrukcí. V této fázi
zákazníci mnohdy zatím neřeší konkrétní problém ani nehledají konkrétního dodavatele. Inspirační média však u nich zároveň nevědomky
formují seznam relevantních dodavatelů k oslovení a parametry, na které budou při výběru dodavatele hledět. Proto je pro dodavatele
klíčové podporovat svůj brand právě na těchto místech – ať už vlastním obsahem či výraznou reklamou.

01 INSPIRACE
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20 nejvýznamějších inspiračních serverů na téma bydlení na českém internetu:

01 INSPIRACE

Bydleni.idnes.cz

Chatar-chalupar.cz

Tzb-info.cz

Archiweb.cz

Abecedazahrady.dama.cz

Okolobytu.cz

Living.cz

Bydleniprokazdeho.cz

Dumazahrada.cz

Nazeleno.cz

Dumabyt.cz

Svet-bydleni.cz

Novinky.cz/bydleni

Kafe.cz/rodina-a-domov

Blesk.cz/bydleni

Magazin.aktualne.cz/bydleni

Denik.cz/bydleni

Bydleni.cz

Stavbadomusvepomoci.cz

Homebydleni.cz
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INS PI RATIV NÍ BEST PRACTICE

IVT Čerpadla
Článek „Přemýšlíte o ekologickém vytápění? Zelenou mají tepelná čerpadla“ na serveru Living.cz a dodavatel tepelných čerpadel IVT

Článek má pro čtenáře přidanou hodnotu, ve svém obsahu ani jednou
nezmiňuje značku IVT, přesto ji skvěle podporuje. Ve fotogalerii jsou použity
fotograﬁe s produktem značky IVT, který představuje v oboru designovou
špičku. Tím u zákazníků posiluje vědomí, že design tepelného čerpadla je
důležitým parametrem výběru.

Podstatná část obsahu je věnována dalšímu klíčovému parametru výběru,
kterým je cena produktu. Argumenty jsou opět vystaveny tak, aby jejich
následováním zákazník vyhodnotil značku IVT jako velmi zajímavou.

01 INSPIRACE

Obsah studie

VÝZNAMNÁ VIDITELNOST A RELEVANCE REKLAMY

Obsah na inspiračních serverech je často obklopen obrovským
množstvím reklamních ploch. Pokud je vaše značka na stránce
viditelná jako jedna z deseti reklam, rozhodně to nelze považovat za
smysluplné budování brandu. Viditelnost brandu musí být významná,
a především relevantní k fázi nákupní cesty, kdy zákazník ještě není u
výběru dodavatele.

01 INSPIRACE
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TIP - INSPIRACE A INSTAGRAM

V případě, že je inspirace postavená na fotografiích, je částým cílem zákazníků Instagram.
Pokud má dodavatel možnost prezentovat vizuálně atraktivní fotografie referenčních
instalací, dává velký smysl zvažovat o jejich umisťování právě na vlastní instagramový
kanál.

01 INSPIRACE
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JAK TENTO MOMENT ZVLÁDÁTE?

Je vaše značka vidět na serverech, které jsou tematicky relevantní
k vašemu byznysu? Je tam vidět jako autor užitečného obsahu, který
pomáhá formovat názor zákazníků? Je tam vidět ve formě klasické
reklamy? Nebo tam není vůbec?

01 INSPIRACE

Obsah studie

2. KLÍČOVÝ MOMEN T

Provoz vlastního inspiračního či poradenského
média a obsahu

01 INSPIRACE

Obsah studie

Provoz vlastního inspiračního či poradenského média a obsahu
V okamžiku, kdy je dodavatel schopen vytvářet větší množství inspiračního či poradenského obsahu, je na místě zvažovat, zda tento obsah
nepublikovat na vlastním webu. Tím můžete přivést návštěvníky, kteří vyhledávají úplně jiná témata, než na která odpovídá váš hlavní web,
a následně na ně cílit reklamu i napříč internetem. Best practice pro tyto účely je vytvořit samostatný web, který funguje vedle hlavního
prodejního webu. Důvody pro samostatně stojící web jsou dva – není třeba se svazovat strukturou a informační architekturou prodejního webu,
která by pro obsahový web byla výrazně omezující, a zároveň oddělení umožňuje inspiračnímu či poradenskému webu budovat vlastní brand.

01 INSPIRACE

Obsah studie

DŮKLADNĚ PROMYSLETE VZTAH KE ZNAČCE

Důležitým rozhodnutím je míra provázání podpůrného webu se
značkou. Logicky se jedná o trade-off mezi silou budování povědomí
o značce a důvěryhodností obsahu z pohledu čtenářů.

01 INSPIRACE
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INS PI RATIV NÍ BEST PRACTICE

Web Najděte se ve vlastním a značka ČMSS
Těsné provázání webu s obchodní značkou je vhodnější v případě, že obsah je z velké míry postavený na příbězích klientů dané značky.

Výhodou je silné budování povědomí o značce. Zároveň se
jedná o nástroj výborně využitelný pro retenční fázi – nový
obsah má přidanou hodnotu i pro stávající klienty značky, takže
je vhodné na něj klienty upozorňovat a tím udržovat trvalé
povědomí o značce a vztah s klientem.

01 INSPIRACE
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INS PI RATIV NÍ BEST PRACTICE

Blog Bydleme stylově a značka Keramika Soukup
Slabší, ale přesto viditelné provázání webu s obchodní značkou je vhodné, pokud chcete obsahově pokrývat širší
oblast, než je působnost značky.

Výhodou je větší tematická volnost, protože obsah nutně
nemusí respektovat veškerá striktní pravidla značky týkající se
komunikace. Přesto lze stále skvěle využít v retenční fázi
k udržení trvalého vztahu a povědomí zákazníka o značce.

01 INSPIRACE
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INS PI RATIV NÍ BEST PRACTICE

Abeceda čerpadel a značka IVT
Minimální či žádná vazba na značku je vhodná především pro poradenský obsah, který pomáhá u potenciálních zákazníků formovat kritéria pro
rozhodování o technologii a dodavateli.

Jednoznačnou výhodou je vysoký vliv obsahu na formování
názorů čtenáře v rámci akviziční fáze. Ta pramení i z vyšší
důvěryhodnosti obsahu, který není zatížený komerční značkou,
která by u čtenářů vyvolávala vyšší ostražitost.

01 INSPIRACE
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02 VHODNÉ ŘEŠENÍ

Obsah studie

87 % zákazníků používá k vyhledání vhodných
dodavatelů internetové vyhledavače
(Seznam a Google)

02 VHODNÉ ŘEŠENÍ
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Jak důležité jsou pro vás při výběru dodavatele následující zdroje informací?

Internetové
vyhledávače Seznam, Google,
apod.

02 VHODNÉ ŘEŠENÍ

Velmi důležité

Důležité

Spíše důležité

Nedůležité

Nevyužívám

220

256

57

5

6

40,4 %

47,1 %

10,5 %

0,9 %

1,1 %
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3. KLÍČOV Ý MOMENT

Umístění na předních příčkách ve vyhledávačích
pro nejčastější dotazy související s hledáním
vhodného technologického řešení

02 VHODNÉ ŘEŠENÍ

Obsah studie

Umístění na předních příčkách ve vyhledávačích pro nejčastější dotazy související
s hledáním vhodného technologického řešení
Dříve, než začnou zákazníci hledat konkrétního dodavatele, hledají nejvhodnější technologické řešení pro svou situaci. Zvažují například, zda
mají pořídit plastová či dřevěná okna, laminátovou či vinylovou podlahu, čerpadlo vzduch/voda nebo země/voda atp. V této fázi jsou klíčovým
zdrojem informací internetové vyhledávače. Zároveň se jedná o fázi, ve které se v hlavách zákazníků formuje preferovaný typ a okruh
dodavatelů.
Z pohledu dodavatele jsou proto zásadní dvě věci. Zaprvé, aby zákazník na svou otázku nedostal odpověď, která ho nasměruje k jinému okruhu
dodavatelů. Zadruhé, aby právě dodavatel byl tím, kdo poskytne zákazníkovi užitečnou a relevantní radu pro rozhodnutí. K tomu je nutné znát
dotazy, které zákazníci v této fázi zadávají do vyhledavačů, připravit na vlastním či cizím odborném webu stránku s odpovědí na daný dotaz.
Tuto stránku dostat na co nejlepší pozice na první stránce výsledků vyhledávání. Tím dodavatel získává alespoň částečnou kontrolu nad tím,
aby ho relevantní zákazník minimálně nevyloučil z dalšího uvažování.

02 VHODNÉ ŘEŠENÍ
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INS PI RATIV NÍ BEST PRACTICE

Dotaz „Dřevená nebo plastová okna” a značka Window Holding

Mezi předními odkazy, které se na tuto frázi objeví, je odkaz na poradenský
článek na serveru HOME. Tento článek je PR článkem společnosti Window
Holding.

02 VHODNÉ ŘEŠENÍ
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INS PI RATIV NÍ BEST PRACTICE

Dotaz „Laminátová nebo dřevěná podlaha” a značka Podlahy Berger

Hned druhý odkaz na tuto frázi je přímý odkaz a poradenský článek na
prodejním webu ﬁrmy Podlahy Berger.

02 VHODNÉ ŘEŠENÍ
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TIP - NEZAPOMEŇTE NA MAMINKOVSKÁ DISKUSNÍ FÓRA

Na tento typ dotazů se velmi často mezi výsledky vyhledávání objeví odkaz na konkrétní
diskusi na některém z předních českých diskusních fór pro maminky (např. emimino.cz,
modrykonik.cz nebo maminka.cz). Být aktivní v těchto diskusích je opět zajímavý způsob,
jak ovlivnit názoru potenciálních zákazníků.

02 VHODNÉ ŘEŠENÍ
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03 PŘEDVÝBĚR DODAVATELE

Obsah studie

Téměř 60 % zákazníků čerpá podstatnou část
informací na webu dodavatele

03 PŘEDVÝBĚR DODAVATELE
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Jakou roli ve vašem rozhodnutí by hrály webové stránky dodavatele?

5%

6%

10 %

6%

27 %

03 PŘEDVÝBĚR DODAVATELE

53 %

rozhodoval bych se primárně na základě těchto
stránek

53 %

získával bych zde podstatnou část informací
pro případný nákup

27 %

přihlédl bych k nim, ale mě rozhodnutí by bylo
více ovlivněno něčím jiným

10 %

podíval bych se, ale moje rozhodování by příliš
neovlivňovaly

5%

informace bych vyhledával jinde a rozhodoval
se bez ohledu na obsah stránek

Obsah studie

32 % zákazníků přistupuje na web většinou
nebo výhradně z mobilu
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Jaké zařízení typicky používáte pro vyhledávání informací tohoto typu?

Mobilní telefon

Tablet

Notebook

Počítač

03 PŘEDVÝBĚR DODAVATELE

Vždy

Většinou

Zřídka

Nikdy

43

129

196

170

8,0 %

24,0 %

36,4 %

31,6 %

20

58

152

305

3,7 %

10,8 %

28,4 %

57,0 %

164

162

91

122

30,4 %

30,1 %

16,9 %

22,6 %

172

144

83

142

31,8 %

26,6 %

15,3 %

26,2 %

Obsah studie

Polovinu zákazníků pozitivně ovlivní při
rozhodování dobře vypadající web

03 PŘEDVÝBĚR DODAVATELE
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Je pravděpodobné, že by vás dobře fungující a vypadající stránky přesvědčily o koupi?

3%

8%

15 %

8%

určitě ano

42 %

spíše ano

33 %

nevím

15 %

spíše ne

3%

určitě ne

42 %
33 %

03 PŘEDVÝBĚR DODAVATELE
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Co u webu snižuje důvěryhodnost dodavatele, nebo vede rovnou k jeho vyřazení?

86 %

žádná či pozdní reakce
na poptávku

70 %

nemožnost odeslat poptávku

85 %

chybějící informace o produktech

70 %

nepřehlednost webu

chybějící telefonní číslo

69 %

chybějící ukázky a reference

71 %

03 PŘEDVÝBĚR DODAVATELE
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4. KLÍČOV Ý MOMENT

Výborná viditelnost ve vyhledávačích na fráze
spojené s hledáním dodavatele
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Výborná viditelnost ve vyhledávačích na fráze spojené s hledáním dodavatele
Zákazník vyhledávající konkrétního dodavatele primárně využívá internetové vyhledávače Google či Seznam. V této fázi by měl dodavatel být
ve výsledcích vyhledávání skvěle viditelný na 2 skupiny frází.
První skupinou jsou název ﬁrmy (resp. značky), názvy vlastních produktových řad, názvy vlastních produktů – u tohoto typu vyhledávání
by měly odkazy na web dodavatele či informace o dodavateli zabírat většinu viditelné části výsledků vyhledávání a konkurence by měla být
potlačena do pozadí.
Druhou skupinou frází jsou obecné názvy kategorie produktů, které dodavatel nabízí (např. koupelny, žaluzie, střešní okna, dřevěné podlahy),
a značky produktů, které dodavatel (stejně jako další dodavatelé) využívá v rámci svých instalací (např. podlahy QuickStep, žaluzie ISOTRA).
V případě těchto frází lze očekávat násobně větší hledanost než u předchozí skupiny frází, ale zároveň mnohem vyšší konkurenci.

03 PŘEDVÝBĚR DODAVATELE
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TIP - MĚSTA A LOKALITY

Velmi často zákazníci spojují hledání s konkrétním městem či lokalitou (např. střešní okna
Příbram, laminátové podlahy Kolín). Proto je důležité myslet i na viditelnost na výše
uvedené fráze ve spojení s většími městy, ve kterých dodavatel působí.
V rámci reklamních kampaní lze velmi přesně cílit pouze na zákazníky, kteří se právě
nacházejí v konkrétní lokalitě a tím výrazně zefektivnit investice do reklamy.

03 PŘEDVÝBĚR DODAVATELE

Obsah studie

INS PI RATIV NÍ BEST PRACTICE

Vyhledávání značky Koupelny Ptáček na Seznam.cz

Skvělé pokrytí výsledků vyhledávání na Seznam.cz odkazy či
obsahem společnosti Koupelny Ptáček. Jediným viditelným
problémem je negativní hodnocení ﬁrmy v rámci katalogu
Firmy.cz.
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Obsah studie

INS PI RATIV NÍ BEST PRACTICE

Vyhledávání značky IVT na Google

Ve výsledcích vyhledávání značky IVT na Google bez posouvání
nenajdete obsah či odkaz, který by se netýkal značky IVT.
Bonusem je velmi dobré hodnocení ﬁrmy v rámci recenzí
Google.
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Obsah studie

INS PI RATIV NÍ BEST PRACTICE

Vyhledávání značky SIKO na Google

Skvělé pokrytí výsledků vyhledávání značky SIKO ve vyhledávači
Google doplněné o mapu s nejbližšími prodejnami.
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Obsah studie

INS PI RATIV NÍ BEST PRACTICE

Vyhledávání obecné kategorie “venkovní žaluzie” a značka LOMAX

Velmi dobrá viditelnost značky LOMAX na obecný název
kategorie produktů „venkovní žaluzie“. LOMAX je viditelný na
prvním místě jak v rámci placené části výsledků, tak i v rámci
přirozených neplacených výsledků vyhledávání.
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Obsah studie

TIP - ZABRAŇTE KONKURENCI INZEROVAT NA SVOU ZNAČKU

Reklamní systémy AdWords (zobrazuje reklamy ve výsledcích vyhledávání Google) i Sklik
(zobrazuje reklamy ve výsledcích vyhledávání Seznam) umožňují zamezit tomu, aby slova,
která jsou vaší ochrannou známkou, mohla být součástí inzerátů vašich konkurentů.

03 PŘEDVÝBĚR DODAVATELE

Obsah studie

JAK TENTO MOMENT ZVLÁDÁTE?

Zadejte si do vyhledávače Google nebo Seznam fráze z výše
uvedených skupin a hned uvidíte, jak velký prostor pro zlepšení
v rámci tohoto momentu máte.

03 PŘEDVÝBĚR DODAVATELE

Obsah studie

5. KLÍČOV Ý M OME NT

Multichannel design a marketing podporující
positioning dodavatele

03 PŘEDVÝBĚR DODAVATELE

Obsah studie

Multichannel design a marketing podporující positioning dodavatele
Design webu, podoba reklamních ploch, obsah marketingové komunikace – to vše musí dokonale ladit s deﬁnovaným positioningem značky –
v digitálu, v reálném světě, v televizi, v rádiu. Především u prémiových značek je to naprosto nezbytnou součástí a každá odchylka boří dokonalý
příběh, do kterého se mají zákazníci zamilovat a následně díky tomu racionálně své rozhodnutí obhájit.

03 PŘEDVÝBĚR DODAVATELE

Obsah studie

KDYŽ TO S POLU NEHRAJE

Výrobce designových dveří - značka PRÜM

Web ani reklamní bannery značky PRÜM z pohledu designu ani
obsahu neladí s positioningem značky – výrobce designových
dveří prémiové kvality i ceny.
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Obsah studie

JAK TENTO MOMENT ZVLÁDÁTE?

Zaměřte se na look&feel a obsah svého prodejního webu, bannerů
používaných v digitální reklamě, videoreklamu, tištěnou inzerci,
billboardy či televizní reklamu a kriticky posuďte, zda vše spolu ladí a
zároveň odpovídá cílenému positioningu značky.

03 PŘEDVÝBĚR DODAVATELE

Obsah studie

6. KL ÍČOVÝ MOMEN T

Dostupnost a bezproblémová funkčnost webu na
mobilních zařízeních
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Dostupnost a bezproblémová funkčnost webu na mobilních zařízeních
Při řešení mobilní verze je důležité přemýšlet nad třemi speciﬁky, které s mobilem souvisí – velikost displeje, rozdílné scénáře využití oproti
počítači, možnost využití lokalizačních služeb.
Z pohledu velikosti displeje je vzhledem k poměru cena/výkon nejpoužívanějším a často dostačujícím řešením responzivní či adaptivní design
webu – web přizpůsobí velikosti displeje zařízení, na kterém je zobrazen. Cíl je jediný – i na mobilním zařízení musí web zůstat přehledný,
snadno čitelný a dobře ovladatelný.
Detailní konﬁguraci interiérových dveří bude zákazník spíše řešit v klidu na monitoru notebooku nebo počítače – jednoduše proto, že je to
rychlejší, přehlednější a zároveň se jedná o zásadní aktivitu, u které může mít chyba nepříjemné důsledky. Kontaktní údaje zákazník zjistí rychle
v mobilu i při jízdě tramvají. Pokud se nad typickými scénáři použití webu zamyslíme, zjistíme, že pro mobil jsou jiné než pro desktop –
minimálně mají rozdílnou prioritu. Mobilní podoba webu by měla prioritně pomáhat zákazníkovi k co nejjednoduššímu vyřešení situací, které
bude na mobilu řešit.
Obrovskou příležitostí je skutečnost, že mobilní návštěvník typicky sdílí svou aktuální polohu, kterou můžete v mnoha případech k jeho
prospěchu využít – například při hledání nejbližší prodejny či showroomu. Dává smysl jít ještě o krok dál a z webu jedním kliknutím umožnit
návštěvníkovi vyhledat v mapové aplikaci trasu do vaší prodejny.
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Obsah studie

INS PI RATIV NÍ BEST PRACTICE

Responzivní verze webu značky SAPELI

Web SAPELI zůstává skvěle přehledný a ovladatelný na mobilu i
přesto, že součástí webu je relativně složitý konﬁgurátor dveří.
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Obsah studie

INS PI RATIV NÍ BEST PR ACTICE

Vyhledávač nejbližších prodejců značky EVEREL

Při vyhledání prodejce na mobilním webu značky EVEREL je
dostupná velmi užitečná funkce, která rovnou pomocí mapové
aplikace naviguje zákazníka na adresu prodejce bez nutnosti
adresu složitě přepisovat či kopírovat.
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Obsah studie

NE VŠICHNI MAJÍ NEJMODERNĚJŠÍ MOBIL!

Většina vašich zákazníků nebude mít nejnovější mobil na trhu.
K ověření funkčnosti použijte méně výkonný mobil v cenové relaci
kolem 4 000 Kč s menším displejem.
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JAK TENTO MOMENT ZVLÁDÁTE?

Vezměte do ruky svůj mobil a zkuste si kompletně projít 3 typické
scénáře, které budou na vašem webu dělat zákazníci. Typicky se bude
jednat o nalezení informací o konkrétním produktu, odeslání
poptávky a nalezení nejbližší prodejny. Soustřeďte se na
jednoduchost a celkový look&feel.
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Obsah studie

7. KL ÍČOVÝ MOMEN T

Řešení webu naplňující klíčová očekávání
zákazníků

03 PŘEDVÝBĚR DODAVATELE

Obsah studie

Řešení webu naplňující klíčová očekávání zákazníků
Zákazník si na web přichází vyřešit svůj problému či svou potřebu – nikoli si nastudovat informace o tom, jak je dodavatel skvělý. Bez ohledu na
to, jaký konkrétní produkt či službu dodavatel poskytuje, budou mezi typické zákaznické scénáře patřit následující. Pokud některý z nich
dodavatel nezvládne, šance na vyřazení dodavatele ze strany zákazníka je nebezpečně vysoká.

Pochopení, na co se ﬁrma zaměřuje a co nabízí
Nelezení vhodného produktu či řešení bez potřeby detailní

Ukázky referenčních instalací pro podobné situace, jakou
zákazník právě řeší

odborné znalosti

Získání cenové nabídky řešení či ceny produktu

Získání klíčových informací o parametrech produktu či řešení

Kontaktování ﬁrmy telefonicky či elektronicky

03 PŘEDVÝBĚR DODAVATELE

Obsah studie

JAK ANO A JAK RA DĚJI NE

Homepage výrobce dveří PRÜM
TA K H L

E

Ne

Pochopení, na co se ﬁrma zaměřuje a co nabízí
Informace, které zákazník vidí při návštěvě titulní stránky webu
nepomáhají rychle pochopit, co ﬁrma PRÜM dělá, v čem je
unikátní a jaký typ výrobků přesně nabízí.
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Obsah studie

JAK ANO A JAK RA DĚJI NE

Homepage výrobce dveří SAPELI
TA K H L

E

Ano

Pochopení, na co se ﬁrma zaměřuje a co nabízí
SAPELI na titulní stránce jasně sděluje klíčové konkurenční
výhody i rozsah sortimentu. Zároveň je celý prostor elegantně
využitý jako navigace k dalším informacím.
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JAK ANO A JAK RA DĚJI NE

Nabídka kuchyní značky ORESI
TA K H L

E

Ne

Nalezení vhodného produktu či řešení bez potřeby detailní znalosti
V hlavním menu jsou vypsané pouze názvy kuchyní, podle
kterých se nelze rozhodnout a zákazník je tak nucený pro
nalezení vhodného řešení kuchyně procházet jednu kuchyni po
druhé.
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Obsah studie

JAK ANO A JAK RA DĚJI NE

Nabídka kuchyní značky HANÁK
TA K H L

E

Ano

Nalezení vhodného produktu či řešení bez potřeby detailní znalosti
Nabídka kuchyní značky HANÁK, kde jsou jednotlivé názvy řad
doplněny výstižným obrázkem, umožňuje velmi rychlou
orientaci a nalezení řešení, které zapadá do představ zákazníka.
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JAK ANO A JAK RA DĚJI NE

Informace o konkrétním typu podlahy značky BOHEMIA PARKET
TA K H L

E

Ne

Získání klíčových informací o parametrech produktu či řešení
Informace jsou nedostatečné – chybí detailní parametry, lepší a
větší množství fotograﬁí a prodejní argumenty.
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Obsah studie

JAK ANO A JAK RA DĚJI NE

Informace o konkrétním typu podlahy značky PLANET PARKET
TA K H L

E

Ano

Získání klíčových informací o parametrech produktu či řešení
Zákazník si na stránce udělá dobrou představu o vzhledu
podlahy, veškerých technických parametrech i praktických
vlastnostech podlahy.
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Obsah studie

JAK ANO A JAK RA DĚJI NE

Reference instalací v rodinných domech značky MasterTherm
TA K H L

E

Ne

Ukázky referenčních instalací pro podobné situace, jakou zákazník
právě řeší
Stránka s referencemi instalací v rodinných domech dodavatele
tepelných čerpadel MasterTherm svým uspořádáním a úvodním
obsahem navozuje dojem, že se zákazník dostal na jinou
stránku, než očekával.
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JAK ANO A JAK RA DĚJI NE

Referenční výpočet úspory značky IVT
TA K H L

E

Ano

Ukázky referenčních instalací pro podobné situace, jakou zákazník
právě řeší
Referenční výpočet úspory pro konkrétní typ rodinného domu je
výborným řešením, jak utvrdit zákazníka o zkušenostech
dodavatele IVT s tímto typem instalace tepelných čerpadel.
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JAK ANO A JAK RA DĚJI NE

Detail konkrétního typu kuchyně značky Sykora
TA K H L

E

Ne

Získání cenové nabídky řešení či ceny produktu
Na detailu kuchyně značky Sykora chybí jakékoli viditelné a
srozumitelné prvky motivující zákazníka k poptávce, získání
cenové nabídky či návštěvě prodejce. Některé prvky jsou
nešťastně skryty pod nesrozumitelnými ikonkami v levé části
webu.
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Obsah studie

JAK ANO A JAK RA DĚJI NE

Detail konkrétního typu kuchyně značky Gorenje
TA K H L

E

Ano

Získání cenové nabídky řešení či ceny produktu
Vhodně umístěné a srozumitelné akce, které motivují zákazníka
k dalšímu kroku, kterým může být 3D návrh kuchyně nebo
sjednání termínu schůzky s prodejcem.
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JAK ANO A JAK RA DĚJI NE

Kontaktní informace na webu značky ISOSTRA
TA K H L

E

Ne

Kontaktování ﬁrmy telefonicky či elektronicky
Množství různých kontaktní osob a telefonních čísel způsobuje
tzv. „paradox volby“. Tedy situaci, kdy si zákazník není jistý, kam
má svůj dotaz či poptávku nasměrovat.
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JAK ANO A JAK RA DĚJI NE

Kontaktní stránka značky LOMAX
TA K H L

E

Ano

Kontaktování ﬁrmy telefonicky či elektronicky
Jasné a srozumitelné kontaktní informace, které nevzbuzují
u zákazníka žádnou nejistotu či pochyby.
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Obsah studie

TIP - VYSTUPTE Z ŘADY

Nabídněte zákazníkům nečekaný a užitečný nástroj, který jim pomůže získat přesnější
představu o tom, jak konkrétní řešení bude vypadat v jeho domě či bytě. Příkladem mohou
být fotografie umístění konkrétních dveří značky SAPELI v různých interiérech nebo
simulátor designu místnosti s podlahou QuickStep.
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Obsah studie

TIP - VYSTUPTE Z ŘA DY

Příklady umístění konkrétních dveří SAPELI v různých interiérech

03 PŘEDVÝBĚR DODAVATELE
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TIP - VYSTUPTE Z ŘA DY

Simulátor designu místnosti s podlahou QuickStep
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Obsah studie

JAK TENTO MOMENT ZVLÁDÁTE?

Definujte si, co zákazník očekává v rámci šesti výše zmíněných scénářů.
Projděte si s těmito očekáváními každý scénář z pohledu zákazníka.
Soustřeďte na jednoduchost vyřešení daného scénáře, obsah a
strukturu poskytovaných informací a celkový look&feel.

03 PŘEDVÝBĚR DODAVATELE

Obsah studie

WWW.SHERPAS.CZ

04 FINÁLNÍ VÝBĚR DODAVATELE

Obsah studie

Pouze 10 % zákazníků dokončí
nákup online

04 FINÁLNÍ VÝBĚR DODAVATELE

Obsah studie

Jaká věta nejpřesněji vystihuje váš přístup při hledání dodavatele v této oblasti?

10 %
18 %

41 %

10 %

vše řeším online - osobnímu vybírání na
prodejnách se snažím vyhýbat

41 %

online předvyberu dodavatele, ale raději ho ještě
chci osobně navštívit

31 %

udělám si přehled pomoci internetu a následně
všechny vybrané dodavatele osobně navštívím

18 %

internet používám jen doplňkově - vše
potřebuji vidět a probrat osobně

31 %
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68 % zákazníků očekává reakci na poptávku
do 24 h (do 48 h téměř všichni)
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Obsah studie

Jak rychlou očekáváte reakci na dotaz/poptávku na webu?

5%

2% 1%

24 %

68 %

04 FINÁLNÍ VÝBĚR DODAVATELE

68 %

do 24h

24 %

do 2 dnů

5%

do 3 dnů

2%

do týdne

1%

déle

Obsah studie

75 % zákazníků skoro vůbec nenavštíví
Facebook zvažovaného dodavatele
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Navštěvujete Facebook výrobců a dodavatelů z této oblasti?

1%

6%

18 %

48 %

6%

ano

18 %

spíše ano

27 %

spíše ne

48 %

ne

1%

nevím

27 %
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78 % zákazníků se vědomě setkalo
s retargetingem
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Obsah studie

Setkali jste se s bombardováním reklamou (tzn. stále vidíte reklamu na produkty a firmy,
které jste si v posledních dnech prohlíželi)?
9%

13 %

78 %

ano

13 %

ne

9%

nevím

78 %
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82 % zákazníků retargeting obtěžuje
a u 27 % zákazníků vede k vyřazení dodavatele
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Jaký vliv na vás bombardování reklamou mělo?

2%
15 %
27 %

2%

preferoval jsem dodavatele, jehož reklamu
jsem měl stále na očích

15 %

nevadilo mi to a na výběr dodavatele to
nemělo vliv

55 %

obtěžovalo mě to, ale na výběr dodavatele to
nemělo vliv

27 %

obtěžovalo mě to a dodavatele jsem proto
zavrhl

55 %
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RETARGETING MŮŽE ZNAČKU OBCHODNĚ POŠKODIT

U 27 % zákazníků může příliš vysoká intenzita retargetingu vést k vyřazení
dodavatele z užšího výběru. Zároveň je ale retargeting velmi efektivní formou,
jak u nerozhodnutého zákazníka udržet povědomí o značce.
Retargeting je proto důležité dělat efektivně - prioritizovat publika, řídit
frekvenci zasažení konkrétního zákazníka (nejen na úrovni 1 dne, ale i na úrovni
celého týdne), rozumně nastavit dobu, po kterou je reklama na zákazníka
cílena.
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8. KLÍČOV Ý MOMENT

Rychlost a kvalita reakce na poptávku
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Obsah studie

Rychlost a kvalita reakce na poptávku
Očekávání zákazníků jsou v případě rychlosti reakce na dotaz či poptávku nastavena jednoznačně – pokud do 24 h nedostanou odpověď,
budou nespokojeni. Dodavatelé tak musí buď nastavit interní procesy tak, aby byli schopni v tomto čase reagovat, nebo přenastavit očekávání
zákazníků. Řešení je v principu velmi jednoduché, ale v praxi často nezvládnuté. Stačí zákazníka před vlastním vyplněním či alespoň odesláním
poptávky jednoznačně informovat o tom, jak rychle mají očekávat odpověď, od koho a jakou formou – a následně tento slib dodržet.
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INS PI RATIV NÍ BEST PRACTICE

Poptávka na webu značky Vekra

Poptávkový formulář společnosti Vekra jednoznačně, a navíc
velmi motivačně, nastavuje očekávání jak k rychlosti reakce (do
24 h), tak ke konkrétním krokům, které budou následovat
(zaměření zdarma).
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INS PI RATIV NÍ BEST PRACTICE

Formulář pro sjednání schůzky v koupelnovém studiu Ptáček

U produktů, které vyžadují osobní návštěvu a plánování (jako
jsou například koupelny), je ideálním řešením umožnit
zákazníkovi sjednat schůzku na konkrétním místě v konkrétním
termínu rovnou online.
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CHAT JE DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN

Zprovoznit na webu chat je technologicky triviální záležitost a často
může pomoci přesvědčit nerozhodnutého zákazníka. Není ale zároveň
snazší cesta, jak přijít o potenciálního zákazníka než nezareagovat
včas na jeho dotaz. Pokud máte na webu chat, zákazník bude
očekávat okamžitou reakci – pokud ji nejste schopni zajistit v 95 %
případů, raději chat na svůj web vůbec neumisťujte.
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JAK TENTO MOMENT ZVLÁDÁTE?

Zkuste poptat přes svůj web svou vlastní firmu a projděte si celý
procesem sami. Soustřeďte se na to, zda jste se na webu dozvěděli, za
jak dlouho můžete očekávat reakci, zda byl tento slib dodržen a jak
probíhala komunikace dál.
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9. KL ÍČOVÝ MOMEN T

Viditelnost kontaktních míst na
Mapy.cz a Google Maps
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Viditelnost poboček na Mapy.cz a Google Maps
90 % zákazníků ﬁnálně vybere dodavatele až po osobní návštěvě některé z poboček, prodejen či showroomů. K nalezení nejbližšího
kontaktního místa velmi často využijí přímo vyhledávání na Mapy.cz nebo Google Maps a nebudou hledat na webu dodavatele. Všechna
kontaktní místa dodavatele proto na mapách musí být dostupné s veškerými relevantními údaji, jako je fotograﬁe, přesná adresa, otevírací
doba a kontaktní údaje.
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INS PI RATIV NÍ BEST PRACTICE

Výsledky vyhledávání značky Vekra na Mapy.cz

Pokud zákazník k vyhledání nejbližší pobočky značky Vekra
použije Mapy.cz (v desktopové či mobilní verzi), získá přesně ty
informace, které potřebuje.
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INS PI RATIV NÍ BEST PRACTICE

Výsledky vyhledávání značky SIKO na Google Maps

Vyhledávání značky SIKO na Google Maps vrátí přehled všech
prodejen. Tedy opět nechybí žádné informace, které zákazník
potřebuje.
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JAK TENTO MOMENT ZVLÁDÁTE?

Vyhledejte na Mapy.cz a Google Maps název své značky. Jsou na mapě
zobrazeny všechny vaše pobočky, showroomy, prodejny apod.? Jsou u
každého kontaktního místa kontakty, otevírací doba a vhodné
fotografie?
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10 . KL ÍČOVÝ MOMENT

Vyhledávač kontaktních míst
na webu
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Vyhledávač kontaktních míst na webu
V případě využití vyhledávače kontaktních míst řeší zákazník v podstatě jedinou potřebu – zjištění, zda jsou nějaká kontaktní místa v okolí či
konkrétní lokalitě.
Best practice pro tento scénář v případě, že dodavatel má desítky poboček po celé ČR, je zoomovatelná mapa kontaktních míst, vyhledávací
políčko pro zadání lokality s našeptávačem a tlačítko umožňující využít současnou polohu (případně automatická detekce stávající polohy).
Best practice pro podobu výsledků je výpis poboček dle vzdálenosti (případně zobrazení lokace na mapě), u každé pobočky přesná adresa
(včetně přímé možnosti navigovat na místo pomocí mapových aplikací), kontaktní údaje a otevírací doba.
Scénář je jednoznačný, řešení je jednoznačné a jakákoli snaha o kreativitu v tomto případě pouze hází zákazníkům klacky pod nohy.
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TIP - MÁTE MÉNĚ NEŽ 10 KONTAKTNÍCH MÍST?

V takovém případě se vyhněte vyhledávači kontaktních míst a všechny místa včetně
potřebných údajů přehledně vypište na jednu stránku. Pro zákazníka to bude mnohem
přehlednější, jednodušší a tím rychlejší.
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INS PI RATIV NÍ BEST PRACTICE

Vyhledávač poboček České spořitelny

Snadné zadání konkrétní lokality, možnost použití stávající
lokality, řazení výsledků dle vzdálenosti včetně všech klíčových
údajů, které zákazník potřebuje. Pokud se lze na konkrétní
pobočku rovnou objednat, je tato funkce jasně viditelná.
Nechybí možnost zobrazit výsledky na mapě.
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INS PI RATIV NÍ ŘEŠENÍ

Mobilní verze vyhledávače poboček České spořitelny

Při použití mobilního telefonu je navíc zobrazeno tlačítko
navigovat, kterou umožňuje okamžitou navigaci zákazníka na
adresu pobočky pomocí mapové aplikace.
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TIP - POZOR NA MAPY NA MOBILU

Využití vložené interaktivní mapy (typicky Google maps nebo Mapy.cz) jako hlavního
nástroje pro vyhledání nejbližšího kontaktního místa se může zdá jako elegantní a vizuálně
atraktivní řešení. Avšak především na mobilních zařízení, kde je velikost displeje omezená,
se takové řešení zákazníkům velmi špatně ovládá. Proto není vhodné použít interaktivní
mapu jako centrální, a už vůbec ne jediný nástroj pro vyhledávání.
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JAK TENTO MOMENT ZVLÁDÁTE?

Zkuste sami využít vyhledávač kontaktních míst na svém webu pro 3
situace. Vyhledejte nejbližší kontaktní místo od svojí aktuální polohy. Dále
vyhledejte nejbližší pobočku od ulice Opletalova v Praze. Nakonec
vyhledejte nejbližší pobočku od obce Choceň. Vždy se zajímejte o kontaktní
telefon, otevírací dobu a přesnou adresu místa. Pokud jste v každé situaci
museli kliknout myší více než 2x, s velkou pravděpodobností má řešení na
vašem webu rezervy.
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57 % zákazníků je ochotno přihlásit se
k odběru newsletteru
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Jak často se při výběru dodavatele v této oblasti přihlašujete k odběru e-mailového
zpravodaje (newsletteru) dodavatele?
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Za adekvátní frekvenci považují zákazníci
newsletter jednou za 14 dní až měsíčně
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Jak často vám přijde rozumné e-mailový zpravodaj (newsletter) dostávat?

2%

7%

19 %

2%

denně

7%

2-3x týdně

23 %

23 %

týdně

17 %

2x měsíčně

32 %

měsíčně

19 %

méně často

32 %
17 %

05 PODPORA

Obsah studie

11 . KLÍČOVÝ MOMENT

Snadno dostupný a srozumitelný kontakt na
zákaznickou podporu
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Snadno dostupný a srozumitelný kontakt na zákaznickou podporu
Reklamace či objednání dodatečného servisu představují typický zákaznický scénář v situaci, kdy již bylo řešení dodáno a instalováno. Místo,
kam se zákazník v takové situaci vydá, je stránka s kontakty (případně samostatná stránka servis či reklamace) na webu dodavatele. Zákazník
na této stránce bude hledat následující:

Kontaktní údaje, kam se se svou situací obrátit
Rámcový postup řešení takových situací včetně nastavení
očekávání, jak rychle to může být vyřešeno

Možnost přímo online zadat problém (pokud je to vzhledem
k typu produktu relevantní)
Následně zákazník očekává reakci typicky do 24 h

Reklamace a servis zvládnutý bez zádrhelů a dle očekávání zákazníka znamená často získání ambasadora značky. V případě selhání se
zákazník mění v člověka, který značku nedoporučuje.
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INS PI RATIV NÍ BEST PRACTICE

Stránka věnovaná servisu na webu značky Vekra

Pro zákazníka snadno nalezitelná stránka na webu. Poskytuje
jednoznačné kontaktní údaje a zároveň výborně nastavuje
očekávání týkající se dalšího postupu i času.
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STAČÍ MALÁ JISKŘIČKA A HOŘÍ OHEŇ

Reklamace či servis jsou pro zákazníka komplikací a přináší negativní
emoce. Zákazník je v takové situaci mnohem citlivější na jakékoli
nenaplnění očekávání týkající se průběhu řešení. Každá z těchto
zdánlivých maličkostí prohlubuje negativní emoci zákazníka, a tím se
hlouběji zarývá do paměti – problém s nalezením kontaktu,
několikanásobné přesměrovávání na jiného člověka, neochota sdělit
jasný postup řešení včetně časových odhadů, pomalá reakce na
požadavek či nedodržení navrženého postupu. Výsledkem je, že i po
letech si zákazník vzpomene na to, jaké problémy měl s řešením
reklamace u vaší značky a rád se o historku podělí s ostatními.
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12. KLÍČOV Ý M OM ENT

Zákaznická sekce s doplňkovým obsahem
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Zákaznická sekce s doplňkovým obsahem
V případě, že pořízený produkt vyžaduje ze strany zákazníka pravidelnou či nepravidelnou údržbu, je ideálním řešením, aby zákazník mohl tento
typ informací nalézt na webu dodavatele v zákaznické či servisní sekci. Speciální zákaznická sekce může velmi dobře obchodně fungovat u
produktů, ke kterým může být relevantní dokupovat další nadstandardní doplňky.
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INS PI RATIV NÍ BEST PRACTICE

Sekce obsahující informace týkající se údržby na webu značky Vekra

Přehledně zpracovaná stránka pro stávající zákazníky, která plní
očekávání zákazníka, že snadno a rychle nalezne potřebné
instrukce.
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TIP - POMOZTE ZÁKAZNÍKOVI NEZAPOMENOUT

Časový okamžik, jak dlouho po instalaci produktu by měl zákazník ideálně provést
konkrétní údržbu je předem známý. Stejně tak dodavatel dokáže odhadnout, kdy je
vhodný okamžik na případný prodej nadstandardních doplňků. Informujte proaktivně
zákazníka e-mailem.
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13. KLÍČOV Ý M OME NT

E-mailový zpravodaj s přidanou hodnotou a bez
technických chyb
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E-mailový zpravodaj s přidanou hodnotou a bez technických chyb
Novou kuchyni, vrata do garáže, podlahu či okna typicky zákazník řeší jednou za mnoho let, takže pravděpodobnost opakovaného nákupu je
v tomto typu sortimentu malá. Přesto může být dobře zvládnutý e-mailový zpravodaj extrémně efektivním nástrojem pro získání nových
zákazníků. Stávající zákaznická báze představuje potenciální ambasadory značky, kteří mají velmi silný referenční potenciál. Právě e-mailový
zpravodaj je nástrojem, jak ambasadory aktivovat. Nástroj, který zajistí, že zákazník nezapomene název značky dodavatele ani za několik let.
Nástroj, prostřednictvím kterého získává zákazník materiál, který může doporučovat svým známým, kteří právě řeší hledají dodavatele v této
oblasti.
Zásadní pro úspěch je zasílání obsahu, který je relevantní pro situaci, ve které se zákazník nachází – tzn. nehledá nového dodavatele, ale řešení
používá a je ochoten se pochlubit tím, jak dobře vybral. Příkladem takového obsahu může být například:

Inspirativní tipy na snazší používání

Inspirace a příběhy jiných zákazníků

Připomenutí, že je vhodný čas na pravidelnou údržbu či servis

Významné sezónní akce a slevy

Informace o významných milnících či získaných ocenění
dodavatele
Frekvenci zasílání je vhodné přizpůsobit tomu, jak často má dodavatel k dispozici opravdu nosný a kvalitní obsah. Vzhledem k tomu, že cílem je
udržet dlouhodobý kontakt se zákazníkem po dobu několika let, měsíční či kvartální frekvence je naprosto dostačující. Samozřejmostí je, že email musí být po technické stránce špičkově zvládnutý a musí se bez problémů zobrazit v běžně používaných klientech včetně mobilních.
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E-mailový zpravodaj značky Hanák

Upozornění na nově otevřenou prodejní expozici je obsahem,
který má potenciál aktivovat ambasadory značky a zároveň
stávající zákazníky utvrzuje v tom, že si vybrali dveře od opravdu
špičkového dodavatele.
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JAK TENTO MOMENT ZVLÁDÁTE?

Podívejte se na poslední 3 e-mailové zpravodaje očima člověka, který si
váš produkt koupil před rokem. Je to obsah, který v něm může
probudit touhu se o vaší firmě zmínit známým, kteří právě hledají
dodavatele? Podívejte se do statistik, zda tito zákazníci váš e-mail
stále otevírají, nebo ho pouze dostávají. Prohlédněte si e-maily i na
svém mobilním telefonu.
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TIP - POKUD NEMÁTE SILNÝ OBSAH, RADĚJI POČKEJTE

I když máte plán poslat e-mailový zpravodaj 1x měsíčně, raději jednou vynechte, než
abyste poslali nekvalitní zprávu. Nemůžete tím nic získat – jedině ztratit odběratele, a tím
ztratit možnost aktivace ambasadora.
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Zdroje dat a informace o výzkumu

Statistická data o chování lidí

METODA

OBDOBÍ SBĚRU DAT

POČET R ESPON DE NTŮ

kvantitativní dotazníkový
online výzkum

říjen 2017

544

ZDROJ RES PONDENT Ů

Český národní panel

SPE CIF IKA R ESPONDENTŮ

osoby, které vlastní dům či byt v osobním vlastnictví
napříč demografickými skupinami
napříč celým územím ČR

Zdroje dat a informace o výzkumu
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Údaje o návštěvnosti a významnosti serverů
Netmonitor

Zdroje dat a informace o výzkumu

SimilarWeb

Alexa
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