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Hypoteční banka je jedničkou na trhu hypoték v ČR 

a zároveň také jednou z nejpokročilejších firem 
z hlediska využívání online dat. V roce 2013 spustila 

redesignované weby Hypotecnibanka.cz a 

Hypotekapowebu.cz, na kterých kromě řady dalších 
inovací využívá online analytiku k sofistikovanému 

vyhodnocování kampaní a chování zákazníků online. 
Nahlédněte pod pokličku a nechte se inspirovat… 

 „Internet je pro naše klienty při 
výběru hypotéky velice důležitý. 
Webové stránky a on-line marketing 

tak hrají v naší komunikaci 

podstatnou roli. Webová analytika 

nám umožňuje lépe pochopit přání 
našich klientů a přizpůsobovat 

webové stránky jejich potřebám. 

Firma Optimics nám pomáhá lépe zpracovat získaná data a 

pomocí nich následně optimalizovat web. Společně získáváme 
i nepostradatelné kvalitativní informace, které vhodně 
doplňují mozaiku získaných informací.“ 

– Josef Drobílek, marketingový 

 specialista, Hypoteční banka 

 

Optimics s.r.o. 

Optimics je první česká firma 
specializovaná na chování a 

rozhodování online zákazníků. 
Na základě analytiky webu a 
kvalitativního výzkumu 

navrhuje změny vedoucí ke 
zvýšení výkonnosti webu a 
online businessu, lepší alokaci 
mediálního rozpočtu nebo 
zvýšení retence zákazníků. 
Optimics je také partnerem 

řešení Adobe Marketing 
Cloud (dříve Omniture) pro 
Českou republiku, v této 
oblasti poskytuje 

implementační a školící 
služby. Více informací na 
www.optimics.cz. 
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O zákaznících víme vše 

Hodnotné analýzy přímo v rozhraní měřícího 
nástroje. 

Měření aktivity na webu se často omezuje 

pouze na data o zdrojích návštěvnosti a počtu 
shlédnutých stránek a konverzí. Na webu 

Hypoteční banky jdeme daleko za tento 

základ. K dispozici máme veškerá data o 

poptávaných hypotékách a sbíráme také 

statistické informace o jejich žadatelích. 

Následným propojením těchto dat můžeme 

sledovat např. vztah mezi kampaní, přes 
kterou zákazník přišel, a bonitou tohoto 

zákazníka (zadaným příjmem v žádosti), a to 

přímo v rozhraní Adobe Analytics. Víme díky 

tomu, které kampaně a kanály přinášejí 
kvalitnější a zajímavější zákazníky, neřešíme 
jen množství kliků. 

Propojení s off-line světem 

Import dat o skutečně sjednaných 
hypotékách ze CRM. 

Hypotéky jsou atypický produkt pro prodej 

přes web. Značná část návštěvníků využívá 

web pouze jako informační zdroj a hypotéku 

následně uzavírají přímo na pobočce nebo 
přes zprostředkovatele. Ale i tyto off-line 

události umíme změřit. Kroky klientů mimo 
web jsou zaznamenány v CRM a jejich importem do Adobe Analytics lze vyhodnocovat kampaně 

nikoliv jen podle odeslaných kontaktů, ale přímo podle reálně uzavřených smluv. 

Vyhodnocování kampaní sofistikovaně a z jednoho místa  

Vyhodnocování návratnosti investic dle skutečně vynaložených prostředků. Atribuce kampaní 

napříč marketingovými kanály. 

Při hodnocení efektivity online marketingu je často těžké soustředit veškeré informace o nákladech 

a výnosech kampaní na jednom místě. V Hypoteční bance mají možnost sledovat klíčové metriky 

Ceny nemovitostí 
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přímo v rozhraní Adobe Analytics – jak náklady na média a produkci, tak obchodní přínosy 
z přivedené návštěvnosti. Navíc díky detailnímu sledování pořadí zdrojů návštěv (atribuce zdrojů) 
má marketér k dispozici kompletní obrázek pro rozhodování o dalších investicích. 

Real-time segmentace zákazníků 

Informace o nákupním cyklu návštěvníků. Real-time segmentace na základě kvalitativních dat. 

Na web Hypoteční banky přicházejí lidé za různým účelem. Někteří už jsou zákazníky banky a hledají 
odpověď na požadavek nebo dotaz. Noví zákazníci zase mohou být v různých stádiích nákupního 
cyklu – někteří se teprve rozhlíží, někteří už mají vybranou nemovitost a řeší poslední detaily. Každé 
skupině návštěvníků musí web nabídnout jiné informace a funkce. 

Tím pádem i v analytice musíme být 

schopni rozlišit jednotlivé návštěvníky, 
abychom poznali, jak jim web v jejich 

rozdílných úmyslech pomáhá. Proto 

zobrazujeme vzorku návštěvníků 
krátký dotazník, na základě kterého 
zjistíme hledaný produkt, důvod 

návštěvy i fázi nákupního cyklu. 

Kombinací s daty v analytice získají 

data kvalitativní rozměr – ne jen kolik 

lidí na web přišlo, ale kolik stávajících 
zákazníků, kolik nových zákazníků atd. 

Cílení na spokojené návštěvníky 

Měření spokojenosti jako doplněk k 
hodnocení na základě konverzního 
poměru. 

Ne všichni zákazníci Hypoteční banky, 
kteří na web zavítají, na něm 
zanechají kontakt. Někteří řeší 
hypotéku rovnou na pobočce nebo 
s poradcem, a my tak nevíme, jak 

moc jim web pomohl při 
rozhodování. Měříme proto 

spokojenost návštěvníků pomocí 

online dotazníku. Sledování 

průměrné spokojenosti návštěvníků 
po zapracování určité změny na webu 
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je potom další indikátor vedle konverzního poměru, který nám napovídá, jestli jdeme správným 
směrem. 

Sběr dat bez chyb a s možností flexibilních změn 

Garance kvalitního sběru dat bez zvýšení 
zátěže IT. 

Pro získávání přínosů z analytiky je 

klíčové, aby se v celém životním cyklu 
webu vždy sbírala z webu správná a 

kompletní data. U komplexních webů, 
kde se často provádějí změny a úpravy, 
jsou měřící kódy často v ohrožení – 

mohou být chybně odstraněny nebo 
poškozeny. 

Tento problém do velké míry řeší nástroje pro tag management (v tomto případě Adobe 

TagManager), které umožňují správu kódu všech měřících systémů (včetně Clicktale nebo Google 
Analytics) centrálně přes uživatelské rozhraní. Toto řešení významně usnadňuje nasazení měřících 
kódů, testování změn i opravy drobných chyb. Díky tomu snižuje chybovost dat i zátěž IT oddělení. 

Report každé ráno 

Rozsáhlé možnosti nastavení 
reportingu v Adobe Analytics. 

Analytika musí dávat informace o online 

kanálu všem lidem, kteří se zabývají 
hodnocením jeho úspěšnosti a rozhodují 
o jeho dalším směřování. Přitom pro 

různé úrovně pohledu jsou důležitá 
různá data. Adobe Analytics proto 

automaticky vytváří reporty a 
dashboardy na míru a pravidelně je 
zasílá na e-maily klíčových lidí. Ať už se 
jedná o detailní online KPIs, informace o 

PPC kanálu nebo jen o top-level 

výsledky jako míra plnění plánu. 
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