
Webová a mediální data 
jak je kombinovat při 
vyhodnocení digitálních 
kampaní                                                

Vašek Jelen 
Marketing festival workshop 
9.11.2017 



Vašek JeleN 
vasek@vasekjelen.cz 

linkedin.com/in/vaclavjelen 
 @vasekjelen 
 

 



Kick 
off 



MÁTE KAMPANĚ?









fragmentované dynamické prostředí  

neexistence jednotné metodiky pro vyhodnocení kampaní 

různá kvalita dat a interpretace

Vyhodnocení kampaní a práce s kampaňovými daty 



inzertní vs. analytický systém

Vyhodnocení kampaní a práce s kampaňovými daty 



Výhody / nevýhody vyhodnocení kampaně v inzertním  systému 

?



Výhody vyhodnocení kampaně v inzertním  systému

• Sledování impresí, kliků a dalších metrik typu CTR 

• Sledování nákladů 

• Sledování Konverzí  

• (zdánlivě) jednoznačná atribuce (v rámci jednoho systému) 

• exekuci kampaně a reporting dělá stejný subjekt 



Výhody / nevýhody vyhodnocení kampaně ve webové analytice

?



• Reporting pro všechny zdroje, nejen pro danou kampaň  

• Detailní info o předkonverzním chování 

• Sledování konverze do více cílů nejen do těch na které mám nasazené 
konverzní skripty 

• Detailnější práce s atribučními modely 

• Širší možnosti integrace dalších dat

Výhody vyhodnocení kampaně ve webové analytice 



CO chci vidět jako manažer ?

Imprese 
reklamy kliky

Checkout

Návštěva 
detailu 

prouktu objednávka Aktivní 
smlouva

náklady zisk



CO vidím v inzertním systému ?

Imprese 
reklamy kliky

Checkout

Návštěva 
detailu 

prouktu objednávka Aktivní 
smlouva

inzertní systém inzertní systém

skript



Order  variables in adform tracking point



GA ecommerce hit 



268 floodlight tracking points - CSAS



Pozor na lock pouze v inzertním systému!



V inzertním systému nevidím ty co nezkonvertovali



Imprese 
reklamy kliky

Checkout

Návštěva 
detailu 

prouktu objednávka Aktivní 
smlouva

inzertní systém inzertní systém

analytický systém

CO vidím v analytickém systému ?



recap 

pouze jeden ze systémů pro kvalitní vyhodnocení kampaně nestačí! 

V analytickém systému nevidím mediální metriky 
( imprese a náklady apod.)

V inzertním systému nevidím chování těch co nezkonvertovali



So what?



Z

základní integrace : značení kampaní

pokročilá integrace : integrace pomocí CMS

pro integrace - systémová integrace  
(DCM + GA360, Sizmek + Adobe Analytics)



Základní  
integrace 

značení kampaní



UTM 



Urchin Traffic Monitoring 



Urchin - web statistic software 
Urchin acquired by Google in 2005 became GA in 2006 
till 2012 Google onsite product Urchin still being sold



utm source  
utm medium 
utm campaign  
utm term 
utm content  

Urchin parametry v roce 2005



utm source  
utm medium 
utm campaign  
utm term 
utm content  

Adwords launched in 2000 (Ad Words)

Urchin parametry v roce 2005



utm source  
utm medium 
utm campaign  
utm term 
utm content  

UTM parametry v roce 2017



utm source  
utm medium 
utm campaign  
utm term 
utm content  

Dostupné vs. požadované parametry

? produkt 
? datum/čas 
? publikum 
? fáze reklamy 
? brand / nonbrand 



Dostupné vs. požadované parametry

brand/nonbrand Konverze

BRAND VS NONBRAND

GA Top conversion path report



https://www.kosik.cz 
?utm_source=seznam 
&utm_medium=cpc 
&utm_campaign= 
3284-363-44_7c_OBSAH-RMK-
NAKOUPILI-
TEXT_display_rmk_nobrand_no_no_all 
&utm_content=RMK+-+15-30+dni 

Hacking UTM parametrů

https://www.kosik.cz


Hacking UTM parametrů - nevýhody

• Specialist - specific 
• Dlouhodobě neudržielné  
• Problém v případě participace více agentur 
• obtížná práce s částmi tracking code



Hacking UTM parametrů



https://www.vymahamedluhy.cz/ 
?utm_source=alias 
&utm_medium=redirect 
&utm_campaign=nahanetavymahat.cz 

Hacking UTM parametrů





?Je řešením autotagging?  



UTMKA + costy (ve free verzi) ne imprese

JEN UTMKA :)



UTM_ID - technické řešení + interpretace dat 
www.asklepion.cz



vlastní UTM parametry

Klasifikace UTM_ID



vlastní UTM parametry



vlastní UTM

https://www.asklepion.cz/blog/438-
muj-dekolt-vypada-zase-jako-driv?
utm_source=facebook	
&utm_medium=cpc	
&utm_campaign=brand_blog	
&utm_term=undefined	
&utm_content=profile	
&utm_date=20171101	
&utm_audience=akvizice_facebook	
&utm_landing=brand_dermatologie	
&utm_phase=see	
&utm_product=radiofrekvence_ematrix	
&utm_brand=brand



vlastní UTM

Live demo



Live demo

ZAložení vlastních dimenzí v GA 

UTM_ID - setup 



vlastní UTM variable v GTM + dimenze v GA tagu



Klasifikace UTM_ID



Jak funguje UTM_ID

UTM_iD je univerzální parametr pro označení reklamy

https://www.asklepion.cz/blog/438-
muj-dekolt-vypada-zase-jako-driv?
utm_source=facebook	
&utm_medium=cpc	
&utm_campaign=brand_blog	
&utm_term=undefined	
&utm_content=profile	
&utm_date=20171101	
&utm_audience=akvizice_facebook	
&utm_landing=brand_dermatologie	
&utm_phase=see	
&utm_product=radiofrekvence_ematrix	
&utm_brand=brand

https://
www.asklepion.cz/
blog/438-muj-
dekolt-vypada-zase-
jako-driv

https://
www.asklepion.cz/
blog/438-muj-
dekolt-vypada-zase-
jako-driv?
utm_id=fb_123



Jak funguje UTM_ID

http://www.asklepion.cz/cevni-chirurgie?utm_id=ppc_123

utm_id 

fb_123

source 

facebook

medium 

cpc

.. 

..

publikum 

akvizice_facebook

fáze 

see

.. 

..



Strategický návrh sledovaných kampaňových parametrů 

• zdroj 
• medium  
• kampaň 
• detail (content) 
• term

• produkt 
• časové rozlišení 
• publikum 
• fáze reklamy 
• brand / nonbrand 
• landing pagetype 
• agentura 
• typ reklamy 
• pricing model 
• rozměr reklamy 
• mailing list 
• link type 
• placement 

• imprese 
• costy 
• …
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Live demo

Vytvoření importního schématu

UTM_ID - setup 



http://bit.ly/VJ_MkFest_utmid_klasifikace_exmpl

UTM_ID - setup 

Vytvoření importního souboru

http://bit.ly/VJ_MkFest_utmid_klasifikace_exmpl
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XozAD5fX7VDmigoTzsIQR-znEeU_WjOTNrKjBSq_reo/edit#gid=1874120414


Návrh dimenzí (kampaňových parametrů)

UTM_ID - setup

Založení vlastních dimenzí v GA

úprava urls v inzertním systémů

Import označených urls do GA



Tool set - GA + GTM 

http://bit.ly/VJ_MkFest_utmid_klasifikace_exmpl

vasek@vasekjelen.cz

1.

2.

3.

http://bit.ly/VJ_MkFest_utmid_klasifikace_exmpl
http://bit.ly/VJ_MkFest_utmid_klasifikace_exmpl


Interpretace dat z kampaně označené 
pomocí UTM_ID

interpretace dat v GA



interpretace dat v GA

http://bit.ly/askl_001	

http://bit.ly/askl_001
http://bit.ly/askl_001


interpretace dat v GA



interpretace dat v GA

http://bit.ly/askl_002

http://bit.ly/askl_002
http://bit.ly/askl_002


interpretace dat v GA



interpretace dat v GA



interpretace dat v GA



interpretace dat v GA



interpretace dat v GA

facebook	/	cpc	

facebook	/	ppc



Interpretace dat z kampaně označené 
pomocí UTM_ID

interpretace dat v externím nástroji



interpretace dat v GA



interpretace dat v externím nástroji



interpretace dat v externím nástroji



Doplnění dat o mediální metriky

• impressions 
• costs 
• Avg. position 
• Click2call 
• impression share 
• cpV 
• post view conversions 



Import mediáních metrik

Doplnění importu UTM ids o mediální metriky:

http://bit.ly/VJ_MkFest_utmid_klasifikace_exmpl

http://bit.ly/VJ_MkFest_utmid_klasifikace_exmpl
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XozAD5fX7VDmigoTzsIQR-znEeU_WjOTNrKjBSq_reo/edit#gid=1874120414


Tool set - upload dat a import do GA

• manuální export/import 
• autoexport/autoimport 
• API integrace

sheetgo.com funnel.io supermetrics.com



interpretace dat v externím nástroji

http://bit.ly/vasek_mk_fest_demo

http://bit.ly/vasek_mk_fest_demo


Větší datasety



reporting tool adexpres



reporting tool adexpres



1/2



UTM_ID advanced interpretace 



UTM_ID advanced interpretace 

ChanneL grouping - vývoj cesty pro brand /nonbrand

Kanál Konverze



interpretace vlastní dimenze

Trend konverzí - brand vs nonbrand



UTM_ID channel grouping



UTM_ID channel grouping



UTM_ID channel grouping



interpretace vlastní dimenze

Online to offline konverze

(c) Optimics



měření a vyhodnocení publik

utm_Audience



AdAudience - vyhodnocení publik 



AdAudience - vyhodnocení publik



AdAudience - práce s daty

DMP

3rd	party		
DATA

CMS	
(PERSONALIZACE)

WEB	
ANALYTICS

1st	party		
DATA

CRM

MAILINGADSERVING

SEGMENTACE



AdAudience - vyhodnocení publik - ORACLE BLUEKAI DMP



Adobe marketing cloud

+



Adobe marketing cloud



AdAudience a vyhodnocení publik

  
• Sběr detailních dat o návštěvách uživatelů na korporátním webu  
• Spárování těchto dat s interními identitami nastavení párovacích identit 
• Obohacení interních dat - o chování uživatelů na webu pro použití v interních systémech 
• Možnost cílit reklamu podle interních profilů zákazníků 
• personalizace ploch na vlastním webu podle profilu návštěvníka 
• Možnost zasílání emailů dle navštívených stránek/profilů



Shrnutí

Definujte si SAMI co chcete vědět o 
svých kampaních

Zpřístupněte si tato data v reportech 
a začněte s jejich interpretací



pokročilá  
integrace 

integrace pomocí CMS



integrace pomocí CMS  - exekuxe a vyhodnocení storytelling kampaně 

storytelling 
Kampaň, kdy cookie dostává  v 

různých kanálech různé sdělení 
na základě předchozího chování



co je komplexní kampaň  - storytelling  / sTDC

Kreativa 1

Kreativa 2

Kreativa 3

https://www.kaushik.net/avinash/see-think-do-content-marketing-measurement-business-framework/



na základě předchozího chování!

Chytám cookie v každém ze systémů odděleně 
 a modlím se že ji zasáhnu příslušným sdělením

protahuji cookie řízeně celým procesem 
a servíruji správnou kreativu napříč všemi systémy  



technické řešení + interpretace dat 
www.crescon.cz



Byznys cíle cresconu 

LEAD MAIL



jak předáváme publika v případě Cresconu - schéma

consideration interakce

Decision interakce (lead)

Awareness interakce

Awareness 
publikum

Consideration 
publikum

general  
targeting

velké publikum + testy



storytelling - ukázky kreativ  

AWARENESS

CONSIDERATION DECISION



jak předáváme publika v případě Cresconu - schéma

consideration interakce

Decision interakce 

Awareness interakce

Awareness 
publikum

Consideration 
publikum

general  
targeting

crescon.cz/cs/ebooklead 

https://www.crescon.cz/cs/ebook


jak předáváme publika v případě Cresconu - popis interakcí na webu 

Awareness interakce 
Klik na menu projekt 
Návštěva ceníku 
2+ návštěva detailu proj. 
T+1 min na detailu proj. 
.. 
..

Decision interakce 
získání leadu

consideration interakce 
Stažení standardů 
stažení karty bytu 
5+ návštěva detailu proj. 
T+5 min na detailu proj. 
.. 



Adventura - targeting na interní search 



jak předáváme publika v případě Cresconu - debug interakcí na webu 

Live 

demo



jak předáváme publika v případě Cresconu - debug interakcí na webu 
backup 



jak předáváme publika v případě Cresconu - debug interakcí na webu 
backup 



jak předáváme publika v případě Cresconu - debug interakcí na webu 
backup 



jak předáváme publika v případě Cresconu - debug interakcí na webu 
backup 



sběr dat do webové analytiky v případě Cresconu 



web analytika - Crescon 



Vyhodnocení efektu awareness kampaně 

web analytika - Crescon 



event flow report 

web analytika - Crescon - event flow report



Crescon - high level report 



Shrnutí

komplexnější storytelling nelze 
odřídit pouze v rámci oddělených 
inzertních systémů. Pro exekuci i 
vyhodnocení kampaně je potřeba 

zapojit CMS nebo DMP + stav držet u 
cookie/usera 



pro  
integrace 

SYSTÉMOVÁ integrace



+ +





CSAS produkty



CSAS lead form



CSAS storytelling

01_300x300_see 01_300x300_think 01_300x300_do



CSAS část ekosystému

display (direct + RTB) + search

 Kampaně + data

webová Analytika Reporty



DCM, BQ, GA360 konektor v DS

reporting - DC konektory



CSAS co sledujeme/reportujeme?

• Kontrola adservingu 

• Last click výkon kampaní do leadu (GA360) 

• Asistovaný výkon kampaní do leadu (DCM + GA360)



CSAS co sledujeme? kontrola adservingu
Jestli se správně vydávají správné imprese na správné kampani ve  správné posloupnosti?



CSAS co sledujeme?

Last click výkon (GA)



Proč (zatím) nereportujeme GA multichannel data v dashboardech?

https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/mcf/dimsmets/

https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/mcf/dimsmets/


CSAS co sledujeme?
Asistovaný výkon (DCM)



CSAS co sledujeme?
Asistovaný výkon (DCM)



nastavení délky atribučních oken (DCM)



nastavení délky atribučních oken (facebook)



benefity 
INTEGRACE DCM a GA360





top conversion path GA360



Proč potřebuji impresní data? - Úspora díky identifikaci efektivních impresí!

všechny imprese

Efektivní 
imprese

Efektivní 
imprese

Konverze

Inzertní systém webová analytika





Publika





Interpretace plné konverzní cesty - Adobe Analytics

+



Kampaňové klasifikace airbank - Adobe Analytics



Kampaňové reporty airbank - interface - Ad section

http://bit.ly/airbank_002

http://bit.ly/airbank_002


Kampaňové reporty airbank - AD Hoc analytics

http://bit.ly/airbank_003

http://bit.ly/airbank_003


Kampaňové reporty airbank - AD Hoc analytics



Díky za pozornost! 
vasek@vasekjelen.cz 

linkedin.com/in/vaclavjelen 
 @vasekjelen 
 

 


