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Shrnutí 

Poznejte, jakým způsobem jsme dokázali během měsíce 

několikanásobně zvýšit obchodní výsledky webu firmy 

Kentico! Optimalizaci webu, kterou tato případová studie 

popisuje, prováděla firma Optimics, která se jako první v ČR 

specializuje právě na optimalizaci a měření webu. 

Kentico je tvůrcem systému pro správu obsahu webu (CMS) 

postaveného na technologii ASP.NET, který prodává do 83 

zemí světa, především do USA. Web kentico.com je pro ni 

základním prodejním nástrojem. 

Protože především výsledky prodávají naši práci, začínáme 

s nimi i v této případové studii. Poté se stručně seznámíte 

s principy optimalizace webu, a následně již uvidíte všechny 

úvahy, návrhy a testy, které nás dovedly až k lépe 

prodávajícímu webu Kentica. Poznejte, jak zvýšit váš online 

prodej ještě dnes! 
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Výsledky optimalizace webu Kentico 

Kentico Software je úspěšná česká firma prodávající systém pro správu obsahu webu (Kentico CMS) 

založený na technologii ASP.NET, a to do celého světa (především do USA). Web Kentico CMS 

(www.kentico.com) slouží především ke sbírání kontaktů na potenciální zákazníky, kteří si stáhnou 

trial verzi (neomezená funkcionalita produktu na 30 dní) nebo free verzi (vybraná funkcionalita na 

neomezenou dobu). S těmito kontakty poté pracuje sales team Kentica a prodej se dokončuje na 

individuální bázi. Při optimalizaci webu jsme se tedy zaměřili především na zvýšení počtu stažení trial 

verze a sekundárně na zvýšení počtu stažení free verze. Posuďte, jak se nám to podařilo! 

Konverzní poměr u stažení trial verze: 

růst o 100 %! 

 

Konverzní poměr u stažení free verze: 

růst o 330 %! 

 

 

 

Poznámka: Grafy zobrazují týdenní data. Zvýšení počtu stažení u obou verzí bylo v řádu stovek stažení 

týdně. Před začátkem optimalizace také bylo provedeno nové nastavení měření cílů, proto data 

začínají na 0. 

Díky námi navržené a zrealizované optimalizaci webu získává nyní Kentico ze stejného 

objemu návštěvnosti několikanásobně více potenciálních zákazníků, se kterými poté pracuje 

sales team. Optimalizace webu zde tedy přinesla zprostředkovaně značné zvýšení příjmů 

firmy a zefektivnění prostředků investovaných do reklamy (nyní každá reklama přináší firmě 

více zákazníků než dříve). Navíc, všechny tyto efekty trvají po velmi dlouhou dobu, nekončí 

s koncem žádné kampaně – dokud není web opět změněn či upravován, firma získává 

nepřetržitě vyšší příjmy. 

Spuštění optimalizované 

verze webu 

Spuštění optimalizované 

verze webu 

http://www.kentico.com/
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Co je optimalizace webu 

Optimalizace webu (nebo také optimalizace obchodní výkonnosti webu) má za cíl zvýšit konverzní 

poměr webu – poměr mezi počtem návštěvníků webu, kteří udělají akci, jež je cílem majitele webu, k 

počtu všech návštěvníků webu. Požadovaná akce se obvykle liší podle typu webu, typicky se jedná o 

nákup zboží, kontaktování firmy, zaslání nezávazné poptávky, stažení určitého materiálu, zapsání se k 

odběru e-mailového newsletteru společnosti, přečtení konkrétní stránky, přispění do diskuse, 

registrace nebo třeba shlédnutí co nejvyššího počtu stránek (u webů žijících z reklamy placené za 

shlédnutí). 

Pokud tedy např. v uplynulých třech měsících zaslali poptávku 3 návštěvníci webu ze 100 příchozích, 

web má konverzní poměr 3 % (s touto úspěšností dokáže přeměnit – konvertovat – návštěvníka v 

zákazníka). Cílem optimalizace webu je tento konverzní poměr zvýšit, a to tak, aby finanční přínosy 

optimalizace převýšily náklady na ni. Dalším častým cílem optimalizace webu je i zvýšení průměrné 

hodnoty objednávky, tedy obratu generovaného přes web (tj. jde o to, aby zákazník více utratil). 

Pozor na to, že optimalizace webu je něco zcela jiného než optimalizace pro vyhledávače. 

Cílem optimalizace webu je zvýšit obchodní výkonnost webu, cílem optimalizace pro 

vyhledávače získat co nejvíce relevantní návštěvnosti z vyhledávačů. 

Optimalizace webu se typicky zaměřuje na tři hlavní oblasti, ve kterých je možné získat lepší 

obchodní výsledky: 
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Na každou oblast se používají jiné metody, a čím se dostáváme blíže k přesvědčivosti, tak složitost, 

rozsah i potřeba kreativity a zkušeností roste: 

 

Více k optimalizaci webu si můžete přečíst na našem webu: 

www.optimics.cz/sluzby/optimalizace-webu  

http://www.optimics.cz/sluzby/optimalizace-webu
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Průběh optimalizace webu Kentico 

Úvodní analýza 

Na začátku každé optimalizace webu se zabýváme cílovou skupinou webu, nákupním cyklem 

zákazníků, klíčovými prodejními argumenty pro zákazníky, konkurencí a dalšími marketingovými 

informacemi. V této části jsme získali o webu kentico.com následující informace a závěry: 

 Klíčovými lidmi, které je potřeba oslovit, jsou jednak rozhodující manažeři v businessové části 

firmy, a dále weboví vývojáři, kteří obvykle posuzují technologickou a funkcionální vyspělost 

řešení. 

 Jak už bylo zmíněno výše, důležitým prodejním kanálem je stažení trial verze či free verze – 

poté dochází ke komunikaci s obchodníky Kentica, kteří dotáhnou prodej řešení do konce. 

Vyšší úspěšnosti dosahují obchodníci u lidí, kteří si stáhnou trial verzi – u free verze je 

nákupní cyklus o dost delší, mnoha lidem také její funkcionalita dostačuje a nemají důvod 

přecházet k placené. 

 Klíčovými výhodami Kentica jsou velmi dobrá funkcionalita, snadná rozšiřitelnost a kvalitní 

support zákazníkům. 

 Nákupní cyklus je delší, trvá obvykle 2-3 měsíce a v rozhodování je zapojeno více lidí z firmy, 

která o Kentico CMS uvažuje. 

Naše řešení 

Na webu jsme nejprve našli místa, kde můžeme dosáhnout co nejvyššího zlepšení výsledků 

s vynaložením co nejméně prostředků a času do vývoje a grafiky. Toto je základní filozofický přístup 

k optimalizaci webu – cílem není připravit a postavit po všech stránkách dokonalý web, ale najít 

taková zlepšení a úpravy, které mohou v rozumném čase a s rozumnými náklady doručit výsledky. 

Rozhodli jsme se tedy zlepšit dvě věci: počet stažení trial verze a počet stažení free verze. 

Dosáhneme toho pomocí úprav stránek, které se na těchto cílech podílejí. 

Úvodní stránka 

Obrázek 1 na následující straně ukazuje, jak vypadala úvodní stránka webu původně. My jsme se 

zaměřili na hlavní blok s modrým podkladem, naše priority byly následující: 

  Zjednodušit akci, která je po návštěvníkovi požadována – místo tří tlačítek (Free Edition, On-

line demo, Learn more) sem dáme jediné tlačítko, které uživatele bude vyzývat ke stažení 

trial verze. 
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 Více zaujmout a přesvědčit návštěvníka již na této stránce – doplníme sem klíčové vlastnosti 

produktu, citaci z nestranné recenze produktu a také loga firem, které již Kentico CMS 

používají. Kromě toho zestručníme text v celém bloku a více se zaměříme na emocionální 

faktory tohoto bloku – obrázek vlevo a podoba tlačítka vyzývajícího k akci. 

 

Obrázek 1: Původní podoba úvodní stránky webu kentico.com 

Pro specifikaci potřebným změn jsme připravili následující wireframe (maketu budoucí stránky): 

 

Obrázek 2: Návrh optimalizace na úvodní stránce 
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Na základě našeho návrhu vytvořil grafik Kentica novou podobu úvodní stránky. Po připomínkování 

jsme se dostali k následující podobě: 

 

Obrázek 3: Optimalizovaná úvodní stránka 

U některých prvků nové úvodní stránky jsme se zároveň rozhodli pro multivariantní testování 

s využitím nástroje Google Website Optimizer. Účelem tohoto testování je odhalit, která podoba 

různých prvků stránky přinese ty nejlepší výsledky. Každý návštěvník webu při něm obdrží trochu 

jinou variantu stránky, a na velkém počtu návštěvníků se po čase sleduje, která varianta byla 

statisticky nejúspěšnější (podle definovaného cíle). Na úvodní stránce jsme takto testovali různé 

varianty následujících prvků: 

 Obrázek – kromě krabice (kterou vidíte výše) zde byly testovány ještě screenshoty webů v 3D 

pohledu a fotka muže. 

 Barva a text hlavního tlačítka – kromě textu „Download Trial“ se zkoušely ještě texty 

„Download Trial Now“ a „Download Now“, v kombinaci s různými barvami podkladu – 

modrá, oranžová a zelená. 

S výsledky tohoto testování i jednotlivými variantami prvků vás seznámíme dále ve studii. 

Stránka Trial verze 

Podobu stránky trial verze před optimalizací ukazuje Obrázek 4 na následující straně. 

Po kliknutí na velké tlačítko v dolní části stránky se návštěvník dostal na registrační formulář, kde 

musel před stažením trial verze uvést své kontaktní údaje (nebo se přihlásit, pokud už má na 

kentico.com účet) – viz Obrázek 5 na následující straně. 
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Obrázek 4: Původní podoba stránky trial verze 

 

Obrázek 5: Původní podoba registrace před stažením trial verze 

Náš návrh, jak tuto stránku optimalizovat, ukazuje Obrázek 6 na následující straně. Zaměřili jsme se 

v něm na následující vylepšení: 

 Celý proces stažení trial verze jsme zjednodušili pouze na jednu stránku. Na ní návštěvník 

přímo vidí, že stačí vyplnit pouze několik jednoduchých údajů, a poté již může začít stahovat. 

 V původním registračním formuláří byla navíc nutnost zvolit si heslo – to je nyní nově 

automaticky generováno a zasíláno e-mailem, i s možností si ho ihned změnit. Díky tomu 

jsme odstranili jednu z překážek návštěvníků při cestě k trial verzi. 

 Další překážkou v původním registračním formuláři byla políčka pro přihlášení pro již 

registrované uživatele. Vzhledem k tomu, že registrovaných uživatelů je naprosté minimum a 

mají možnost se přihlásit i v hlavičce webu, tak jsme tato pole z formuláře odstranili a 

nahradili je pouze nenápadným odkazem. 
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Obrázek 6: Návrh optimalizace stránky trial verze 

 Nad formulářem jsme pomocí tří odrážek zopakovali, jaké jsou vlastnosti a výhody trial verze 

Kentico CMS. 

 Velmi důležitou změnou bylo také odstranění rozptylujících odkazů z pravého sloupce – 

Virtual Lab (instalace trialu Kentico CMS na servery Kentica a poskytnutí ukázkového přístupu 

návštěvníkovi), 1-on-1 Demo (prezentace obchodníkem na dálku) a Free Edition (free verze). 

Nově již podporujeme pouze jeden cíl jako hlavní (trial verze), ostatní jsou na webu sice 

přítomny, ale není na ně tolik upozorňováno (protože nejsou tak efektivní jako trial verze). 

 Odkaz na free verzi Kentico CMS jsme dokonce velmi ukryli i z menu v levém sloupci – nyní je 

to až poslední položka, a v rámci webu na ni nejsou žádné upoutávky. Vycházíme z toho, že 

free verze je sama o sobě dostatečně známá a populární (také na ni přímo vede mnoho 

odkazů z cizích webů), a návštěvníci, kteří si pro ni přišli, ji díky vysoké motivaci získat něco 

zdarma najdou i tak. Zároveň nám nebude free verze kazit snahu získat návštěvníka na trial 

verzi a následně mu prodat placený produkt. (Free verze je především nástrojem k získání 

pozornosti a odkazů, z hlediska obchodního nemá takový význam.) 

 Na stránku jsme také doplnili motivační vyjádření jednoho ze spokojených zákazníků Kentica. 

Výslednou stránku po zpracování grafikem a našich připomínkách ukazuje Obrázek 7 na následující 

straně. 

Grafické zpracování by mohlo být ještě o něco lepší (především lepší zapojení vyjádření zákazníka do 

stránky), ale v zájmu rychlosti optimalizace byla použita tato podoba. V zájmu rychlosti a 

jednoduchosti jsme také nakonec nerealizovali na této stránce žádné multivariantní testy (narozdíl od 

úvodní stránky) – pokud by bylo více času, bylo by zde možné se zaměřit na podobu tlačítka, různá 

vyjádření zákazníků nebo různé vlastnosti a výhody trial verze. 
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Obrázek 7: Optimalizovaná stránka trial verze 

Stránka Free verze 

Ačkoliv free verze není obchodně příliš důležitá, a proto jsme se ji během optimalizace snažili spíše 

potlačit, stále se jedná o velmi oblíbenou variantu Kentico CMS. Pomáhá v propagaci produktu a jeho 

šíření v komunitě, navíc je možné pomocí ní informovat uživatele o výhodách placené verze. Rozhodli 

jsme se proto, že stránku free verze budeme optimalizovat také, a to s těmito cíly: 

 Dosažení většího počtu stažení free verze – a tím vyšší známosti Kentica, více registrovaných 

návštěvníků (k možné pozdější komunikaci). 

 Lépe nabídnout návštěvníkům výhody placené verze Kentica. 

Původní verzi stránky pro stažení free verze ukazuje Obrázek 8 (na následující straně). Stránka 

obsahovala mnoho textu, který si pravděpodobně nikdo nikdy nepřečetl, a tlačítko s velmi 

nesrozumitelným textem, vedoucí na podobný registrační formulář jako u trial verze. 

Náš návrh řešení ukazuje Obrázek 9 na následující straně. Zdůraznili bychom následující silné stránky 

návrhu: 

 Poměrně prémiovou pozici zaujímá na stránce tabulka, která vhodným způsobem srovnává 

free verzi s placenými verzemi Kentico CMS a trial verzí. Ze srovnání jsou jasně vidět omezení 

free verze (díky fajfkám v pravé části tabulky), a zároveň je návštěvník seznámen s cenou 

placených verzí. Takto důležitou pozici na stránce jsme této tabulce mohli dát především 

díky tomu, že uživatelé hledající produkt zdarma snesou mnohé překážky na cestě za svým 

cílem – a to se nám poté z čísel jednoznačně potvrdilo. 

 Další silnou stránkou návrhu je, že jsme přesunuli registrační formulář hned na první 

stránku – návštěvník díky tomu okamžitě vidí, že pro stažení stačí vyplnit několik polí 

formuláře. 
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 Také motivujeme návštěvníka k vyplnění formuláře pomocí vyjádření stávajícího 

spokojeného zákazníka. 

 

Obrázek 8: Původní stránka free verze Kentica 

 

Obrázek 9: Návrh optimalizace stránky free verze 

Po zpracování grafikem a našich připomínkách vznikla následující nová verze stránky: 
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Obrázek 10: Optimalizovaná stránka free verze 

Tuto stránku jsme také optimalizovali pomocí multivariantního testu. Konkrétně jsme zkoušeli různé 

varianty dvou prvků stránky: 

 Vyjádření zákazníka – použili jsme dvě různá vyjádření. 

 Tlačítko pro stažení free verze – vyzkoušeli jsme oranžovou, zelenou a modrou podkladovou 

barvu v kombinaci s texty „Download Free Edition Now!“, „Download Free Edition!“ a 

„Download Now!“. 

S výsledky tohoto multivariantního testu vás seznámíme dále v textu. 

Nastavení správného měření cílů webu 

Ještě před spuštěním optimalizovaných variant jednotlivých stránek jsme nastavili správné měření 

stažení trial a free verze pomocí Google Analytics. 

Závěry z multivariantního testování 

V rámci optimalizace webu Kentico jsme realizovali také multivariantní testování prvků na nově 

navržené úvodní stránce a na stránce free verze. Nyní vás podrobněji seznámíme s tím, jaké varianty 

se testovaly, a jak testy dopadly. 

Úvodní stránka 

Na nové úvodní stránce jsme testovali dva prvky – hlavní obrázek a podobu a text tlačítka 

vyzývajícího návštěvníka k akci (viz Obrázek 11). Zkuste odhadnout, jaké varianty byly nejúspěšnější: 
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Obrázek 11: Co jsme testovali na úvodní stránce 

Obrázek Tlačítko 

Var. 1 

 

Var. 1 
 

Var. 2 
 

Var. 3 
 

Var. 2 

 

Var. 4 
 

Var. 5 
 

Var. 6 
 

Var. 3 

 

Var. 7 
 

Var. 8 
 

Var. 9 
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Testovacím kritériem bylo v tomto případě stažení trial verze po úspěšném vyplnění registračního 

formuláře. U barvy tlačítka jsme se domnívali, že se jako nejúspěšnější ukáže nejvíce výrazná varianta 

v rámci layoutu stránky. U textu tlačítka jsme zase očekávali, že budou úspěšnější varianty s „Now“ 

díky vyšší naléhavosti. Obrázky v těchto případech hlavně přenáší emoce, bylo pro nás tedy zajímavé 

zjistit, jaké emoce jsou více důležité než jiné – jestli lidský faktor (varianta 2), zhmotnění abstraktní 

nabídky CMS (varianta 3) nebo odlidštěné zobrazení výsledku CMS (varianta 1). 

Při multivariantním testování byly všechny varianty zkombinovány spolu, vzniklo tedy celkem 

3 × 9 = 27 kombinací. Všichni návštěvníci úvodní stránky tedy byli rozděleni do 27 stejně velkých 

skupin a každá skupina viděla při používání webu právě jednu kombinaci. Testování takto probíhalo 

více než měsíc, sledovalo se přitom, která kombinace dosáhne nejlepšího konverzního poměru 

stažení trial verze. 

Nejúspěšnější kombinací se nakonec ukázala být varianta obrázku č. 2 a varianta tlačítka č. 7: 

 

Obrázek 12: Vítěz multivariantního testu na úvodní stránce 

 Zelená barva tlačítka se ukázala jako nejúspěšnější, dobře se dařilo i ostatním „zeleným 

variantám“. Zelená je v layoutu velmi výrazná díky tomu, že se nikde jinde na stránce příliš 

nepoužívá – proto pravděpodobně nejvíce upoutala.  

 Nejlepším textem tlačítka se ukázalo „Download Now“. Jedno z možných vysvětlení je, že 

návštěvníci nevěděli úplně přesně, co znamená „trial“, případně zprvu neměli o trial verzi 

zájem (kritériem úspěšnosti však bylo až stažení trial verze, ne pouze kliknutí na tlačítko). 

 Z obrázků byly velmi úspěšně varianta 2 i varianta 3 – varianta 2 byla lepší pouze o malý 

rozdíl. Hluboko za oběma variantami zaostala varianta 1, která tím pádem není vhodná 

k používání. 

U tlačítka i obrázku jsme zaznamenali i po dlouhé době poměrně malý rozdíl mezi nejúspěšnější a 

druhou nejúspěšnější variantou. Buď to znamená, že je v úspěšnosti obou variant jen velmi malý 

rozdíl, nebo to znamená, že je jedna varianta úspěšnější v určitém segmentu návštěvníků (např. 
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příchozích z PPC reklamy), zatímco druhá je úspěšnější pro jiný segment (např. přicházejících přímo 

zadáním adresy do prohlížeče). Abychom poznali pravdu, bylo by nutné nasadit pokročilejší nástroj 

pro multivariantní testování, který dokáže návštěvníky segmentovat. 

Stránka Free verze 

Na nové stránce free verze jsme také testovali dva prvky – barvu a text tlačítka a text vyjádření 

spokojeného zákazníka: 

 

Obrázek 13: Co jsme testovali na stránce free verze 

Opět si můžete prohlédnout jednotlivé varianty a zkusit odhadnout, jaké byly nejúspěšnější: 

Vyjádření zákazníka Tlačítko 

Var. 1 

"Our biggest compliment of the system is 

that it is similar in power to those systems 

which are 10 to 20 times its price. We are 

actually pulling sites off other content 

management systems and onto Kentico 

because it is so easy to work with." 

 

Neil C. Fennessey 

Four Mangos, Inc., President and CEO 

Massachusetts, USA 

Var. 1 
 

Var. 2 
 

Var. 3 
 

Var. 4 
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Var. 5 
 

Var. 2 

"Loving your CMS system by the way, the 

best we have ever used or seen, and your 

support has been equally outstanding. It’s 

full steam ahead for us with Kentico from 

here on!" 

 

Jon Curry 

Egghead Design Ltd.,  

United Kingdom 

Var. 6 
 

Var. 7 
 

Var. 8 
 

Var. 9 
 

 

Testovacím kritériem bylo v tomto případě stažení free verze po úspěšném vyplnění registračního 

formuláře. Naše hypotézy u barvy a textu tlačítka byly podobné jako při testování na úvodní stránce. 

Zajímalo nás zde ale také, jestli budou mít na návštěvníky vliv různá vyjádření zákazníka – každé 

z obou testovaných akcentuje trochu něco jiného: 

 První vyjádření se zaměřuje na to, že Kentico je také placený produkt s velmi dobrým 

poměrem cena/výkon, což by měl být pro zájemce o free verzi důležitý argument (třeba i 

k uvažování o placené verzi). 

  Druhé vyjádření čistě oceňuje Kentico CMS a jeho support. 

Při multivariantním testování byly všechny varianty zkombinovány spolu, vzniklo tedy celkem 

2 × 9 = 18 kombinací. Všichni návštěvníci stránky free verze tedy byli rozděleni do 18 stejně velkých 

skupin a každá skupina viděla při používání webu právě jednu kombinaci. Testování takto probíhalo 

více než měsíc, sledovalo se přitom, která kombinace dosáhne nejlepšího konverzního poměru 

stažení free verze. 

Nejúspěšnější kombinací se nakonec ukázala být ta s tlačítkem č. 5 a vyjádřením č. 2 – viz Obrázek 

14. Co z toho vyplývá? 

 Opět nejvíce uspěla zelená barva tlačítka, zde se to však již dalo více očekávat – zelená byla 

na stránce oproti oranžové a modré jednoznačně nejméně používaná, proto vynikla a 

přitáhla pozornost k požadované akci. 

 Z textů tlačítka zvítězil ten, který byl kompromisem mezi přesným určením následující akce 

(„Download Now“ nestačilo) a délkou textu („Download Free Edition Now“ již bylo zřejmě 

moc dlouhé, takže určitou část uživatelů odradilo). 



Případová studie optimalizace webu Kentico.com  |   www.optimics.cz strana 17/21 

 Z vyjádření zákazníků se ukázala lepší varianta, která se čistě věnuje kvalitě Kentico CMS a 

nezmiňuje placený produkt – avšak zdůrazňujeme, že tato varianta byla lepší pro cíl stažení 

free verze. Zajímavým cílem, který se však v tomto testu nedal měřit, by byl i počet 

zákazníků, kteří z free verze přejdou na placenou, a zde by již možná fungovalo lépe 

vyjádření č. 1.  

 

Obrázek 14: Vítěz multivariantního testu na stránce free verze 

Multivariantní testování – co byste si měli odnést 

Multivariantní testování umožňuje v praxi ověřit, které varianty prvků na různých stránkách zvýší 

prodej či konverzní poměr webu – a to přímo v praxi, na skutečných návštěvnících webových stránek. 

Jedná se o velmi silný prostředek kontinuálního zlepšování a postupného redesignu webu, který vám 

řekne, co opravdu funguje. 

Výsledky vašeho webu se obvykle zlepší již ve chvíli, kdy multivariantní testování na váš web 

nasadíte. Až poté získáte dostatek dat na rozhodnutí, které varianty jsou na webu nejvíce úspěšné, a 

nasadíte tyto vítězné varianty na web, výsledky se zlepší podruhé – protože budete používat již pouze 

nejvýkonnější varianty klíčových prodejních prvků vašeho webu! 

V následující části popíšeme podrobněji výsledky, které celá optimalizace webu kentico.com přinesla.  
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Dosažené výsledky podrobněji 

Po spuštění optimalizovaných variant jednotlivých stránek jsme dosáhli růstu v řádu stovek procent 

pro zanechání kontaktu a stažení u trial verze i u free verze!  

Konverzní poměr u stažení trial verze: 

růst o 100 %! 

 

Konverzní poměr u stažení free verze: 

růst o 330 %! 

 

 

 

Poznámka: Grafy zobrazují týdenní data. Zvýšení počtu stažení u obou verzí bylo v řádu stovek stažení 

týdně. Před začátkem optimalizace také bylo provedeno nové nastavení měření cílů, proto data 

začínají na 0. Další růst bude velmi pravděpodobně zaznamenán po nasazení vítězných variant 

z multivariantních testů. 

Celkový počet kontaktů (leadů) v  databázi Kentica vykazuje ještě strmější růst než naše logo, což nás 

samozřejmě nesmírně těší: 

 

Obrázek 15: Růst kontaktů v databázi Kentica po týdnech, od 1.9.2009 do 6.12.2009 

Spuštění optimalizované 

verze webu 

Spuštění optimalizované 

verze webu 

Spuštění optimalizované 

verze webu 



Případová studie optimalizace webu Kentico.com  |   www.optimics.cz strana 19/21 

Přínosy optimalizace 

Díky námi navržené a zrealizované optimalizaci webu získává nyní Kentico z konstantního objemu 

návštěvnosti několikanásobně více potenciálních zákazníků, se kterými poté pracuje firemní sales 

team. Optimalizace webu Kentica tedy měla následující přínosy: 

 Každý den několikanásobně více leadů (řádově stovky). 

 Zvýšení objemu prodeje a zvýšení příjmů firmy. 

 Více zákazníků a více peněz ve firemní pokladně bez dalších investic do reklamy. 

 Zefektivnění prostředků investovaných do reklamy – každá reklamní kampaň nyní přinese 

více zákazníků než dříve. 

 Díky vyšší efektivitě webu je možné investovat více peněz do získání stovky zákazníků než 

dříve. To znamená mj. nezanedbatelnou výhodu v PPC reklamě. 

Navíc, všechny tyto přínosy trvají po velmi dlouhou dobu, nekončí s koncem žádné kampaně nebo 

s vyčerpáním mediálního rozpočtu – dokud není web opět změněn či upravován, firma získává každý 

den více zákazníků než dříve. 

Vyjádření klienta 

„Webové stránky Kentico.com představují s více než stotisícovou měsíční návštěvností náš hlavní 

prodejní kanál. Abychom udrželi návštěvnost webu na stávající úrovni, pravidelně věnujeme dostatek 

prostředků na optimalizaci PPC reklamy, vytváření nových marketingových kampaní, linkbuidlingu a 

dalším aktivitám. 

Dlouhodobě jsme však nevěnovali dostatečnou pozornost místu, kde se z návštěvníků stávají leady – 

tedy optimalizaci webu z hlediska konverzí. Za tímto účelem byla oslovena společnost Optimics, která 

se věnovala optimalizaci konverzí našeho webu (www.kentico.com) během jednoho měsíce. Po 

implementaci navržených změn jsme byli v pravdě velmi příjemně překvapeni více než 200% nárůstem 

konverzí. Firma Optimics nám tak pomohla vytvořit z návštěvníků našeho webu více leadů 

(obchodních příležitostí) a v konečném důsledku zvýšila objem prodeje i příjmů naší firmy. Na základě 

statistických výsledků optimalizace jsme se tak s firmou Optimics rozhodli podepsat smlouvu o 

dlouhodobé spolupráci.“ 

Petr Passinger 

PR Manager, Kentico Software s.r.o. 

Další pokračování optimalizace 

V optimalizaci webu kentico.com i nadále pokračujeme. V dalších fázích se zaměřujeme především na 

hlubší změny celého webu a způsobu prodeje Kentico CMS – realizujeme průzkum mezi zákazníky, 

lead scoring (prioritizace leadů na základě jejich chování na webu), systematické nastavení reportingu 

KPIs a další optimalizace a testování webu. 

http://www.kentico.com/
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O této případové studii 

Kentico Software s.r.o. 

Kentico Software s.r.o. je česká firma 

původem z Brna, která vyvíjí a prodává 

systém pro správu obsahu webu 

Kentico CMS. Tento systém je unikátně založen na technologii ASP.NET a je široce oceňovaný na 

globálním trhu. Kentico má v současné době zákazníky v 83 zemích světa a na Kentico CMS běží 

v současnosti více než 4000 webů. Mezi jinými je systém využíván společnostmi Microsoft, 

McDonald's, Brussels Airlines, Vodafone, Audi, Mazda, Nadace Konto Bariéry či portálem Ireland.ie. 

V letech 2008 a 2009 byla společnost Kentico Software s.r.o. oceněna v soutěži Deloitte FAST 50 jako 

nejrychleji rostoucí technologická firma v ČR v kategorii začínajících firem. Více informací o Kenticu 

najdete na webu www.kentico.com. Kontaktní osobou ze strany Kentica je pan Petr Passinger 

(petrpa@kentico.com). 

Optimics s.r.o. 

Optimics s.r.o. je první česká firma specializovaná na optimalizaci a 

měření webu. Dokážeme zvýšit prodej na webu našeho klienta bez 

dalších investic do reklamy, pouze díky lepšímu využití stávající 

návštěvnosti. Optimics založili Martin Snížek a Jiří Brázda, kteří si 

s sebou přinesli mnoho zkušeností z práce pro finanční instituce, e-

commerce projekty či telekomunikační firmy. 

Nyní se zaměřují na soustavné zvyšování prodejních výsledků pro 

své klienty, realizaci multivariantních a uživatelských testování, návrhy webů a také na implementaci 

a využívání web-analytických řešení jako Omniture, Unica, Yahoo Web Analytics nebo Google 

Analytics. Mezi klienty Optimics patří kromě Kentica např. Direct Pojišťovna, Slovak Telekom, 

Obchody 24, OnTheRoad.to nebo skupina Miton. Více informací najdete na webu www.optimics.cz. 

Jak a kdy tato případová studie vznikla 

Tuto optimalizaci webu jsme realizovali pro Kentico bezplatně se záměrem publikace celého postupu 

i dosažených výsledků. Kentico je tedy s jejím obsahem seznámeno a s publikováním souhlasí. 

Jakákoliv čísla našich klientů jsou pro nás jinak samozřejmě přísně důvěrná, bez souhlasu je nikde 

nezveřejňujeme. Celá popisovaná optimalizace webu Kentica se odehrála během přibližně jednoho 

měsíce v září a říjnu 2009. (To se netýká multivariantních testů, které běžely déle po spuštění 

optimalizované verze.) 

http://www.kentico.com/
mailto:petrpa@kentico.com
http://www.optimics.cz/
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Kontakty na zpracovatele 

Optimics s.r.o. | měření a optimalizace webu 

Adresa: 

Tel.:  

E-mail:  

Web: 

Lisabonská 2394/4, Praha 9, 190 00 

277 775 809 

info@optimics.cz 

www.optimics.cz 

Obchodní kontakt 

Jméno: ing. Jiří Brázda, jednatel společnosti 

 E-mail: jiri.brazda@optimics.cz 

 Tel.: 602 345 620 

Chcete dostávat další případové studie? 

Naše články, případové studie, prezentace a newsletter: www.optimics.cz/blog  

Krátké odborné zprávy na twitteru: twitter.com/optimics  

mailto:info@optimics.cz
http://www.optimics.cz/
mailto:jiri.brazda@optimics.cz
http://www.optimics.cz/blog
http://www.twitter.com/optimics

