
  

 



 
 
 
 
 
   

 

 
 
 
 

 
 
O Včelišti: 
 
Včeliště.cz je českou marketingovou 
agenturou specializující se na 
obsahový marketing a optimalizaci 
pro vyhledávače. Klientům 
pomáháme dělat internetový 
marketing, který neobtěžuje, ale 
pomáhá, baví a vzdělává.  
 
Propojením obsahu, sociálních sítí, 
chytrého e-mailingu a dobré 
viditelnosti ve vyhledávačích 
klientům při spolupráci s námi 
vytváříme dlouhodobou 
konkurenční výhodu, na které 
mohou postavit své podnikání. 
 
 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
                   
O Gallagher.cz: 
 
Gallagher.cz je přední český 
prodejce elektronických cigaret 
a příslušenství pro vapery. Jako 
vůbec první začal s prodejem 
e-cigaret v Brně a z nuly vyrostl za 
několik let na jednoho z největších 
internetových prodejců ve svém 
oboru. 
 
Aby se odlišil od stále silnější 
konkurence, začal e-shop přinášet 
zajímavý obsah, aktivně se věnovat 
e-mailingu a působení na sociálních 
sítích, a zaměřil se na získávání 
návštěvníků pomocí vyhledávačů. 
Všechny uvedené kroky mělo a má 
na starosti Včeliště a stále pracuje na 
jejich posilování.  
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Na začátku byl v roce 2013 malý neznámý e-shop s kamennou prodejnou, který 
nás oslovil s prosbou o pomoc s internetovým marketingem. O 3 roky později 
e-shop patří k největším specializovaným obchodům na elektronické cigarety 
v České republice. Téměř z nuly se nám podařilo jej dostat mezi českou špičku.  
 

Čeho jsme doposud dosáhli: 

 Nastavili jsme dlouhodobou a funkční obsahovou strategii založenou na 
návštěvnosti z vyhledávání. 

 Přivedli jsme e-shopu 1000 návštěvníků denně. 
 Dostali jsme web na výrazně lepší pozice v internetových vyhledávačích. 
 Díky obsahovému marketingu jsme e-shopu přinesli vyšší obrat. 
 Přilákali jsme zákazníky díky kvalitnímu obsahu v magazínu, e-boocích 

a infografikách. 
 

Jak začala spolupráce Včeliště a e-shopu Gallagher.cz 

Na počátku bylo důležité dostat web na lepší pozice v internetových 
vyhledávačích. Abychom toho docílili, zaměřili jsme se nejprve na doporučení 
a realizaci technických a obsahových úprav webu. Přišli jsme s efektivní 
obsahovou strategií založenou na tématech, která lidé ve spojitosti 
s elektronickými cigaretami nejčastěji vyhledávají a která pomohou zákazníkům 
s výběrem té nejvhodnější e-cigarety a vapováním obecně. Na strategii navázal 
plán propagace obsahu a stránek, který jsme postupně realizovali a podle 
výsledků upravovali. 
 

Návštěvnost roste a náklady klesají 

Díky dlouhodobé strategii se nám podařilo zvyšovat návštěvnost, která nadále 
roste. Náročnost marketingu se v průběhu spolupráce příliš neměnila, zato 
výsledky byly a jsou stále lepší a lepší. Dosáhli jsme toho zaměřením na způsoby 
internetového marketingu, které přináší dlouhodobý efekt. S každým dalším 
měsícem spolupráce se proto náklady na každého nově získaného zákazníka 
snižují a e-shop si tak buduje dlouhodobou konkurenční výhodu.  
 

 

  

http://choclit-pee-lay.blog.cz/1003/oddelovnik
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Důraz na obsah přinesl vyšší obrat a počet zákazníků 

Kvalitní obsah, optimalizace pro vyhledávače, e-mailing a sociální sítě přinesly 
nejen větší množství návštěv, ale také se díky nim úměrně zvyšoval i obrat 
a počet získaných objednávek e-shopu.  

 
 

Růst návštěvnosti z magazínu 

Vytvořili jsme pro Gallagher jednoduchý magazín, na jehož stránkách pravidelně 
publikujeme zajímavé články ze světa elektronického kouření. Vydali jsme už 
více než 160 příspěvků, které poučují, informují a radí potenciálním zákazníkům 
ohledně e-cigaret. Dnes má Gallagher většinu příjmů ze článků a příspěvků 
publikovaných před více než rokem. Díky oblíbenosti článků postupně stoupá 
poměr návštěvníků, kteří se z různých zdrojů vyhledávačů dostanou právě do 
magazínu.  

 
Zvyšující se poměr návštěvníků magazínu vůči celkové návštěvnosti při 
rostoucím obratu dokazuje stále větší důležitost a efektivitu obsahu.  

 

    

 

 

 

  

http://choclit-pee-lay.blog.cz/1003/oddelovnik
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E-booky pro váhající návštěvníky 

Pro internetový obchod Gallagher jsme připravili několik elektronických 
publikací plných poučných informací o e-cigaretách a e-kouření. Tyto knihy 
nabízíme na konci některých článků jako výzvu k akci, díky které získáváme nové 
kontakty na potenciální zájemce o téma elektronických cigaret. E-booky zaujmou 
hodnotným obsahem zejména návštěvníky, kteří ještě nejsou připraveni koupit 
si e-cigaretu, ale mají kolem e-kouření spoustu otázek, na které jim e-kniha může 
odpovědět.  
 
 

Infografiky zaujmou vzhledem a stručným přehledem 

Našeho klienta odlišujeme od konkurence nejen zajímavým obsahem ve článcích 
a e-knihách, ale také originálními infografikami. Zpracovali jsme tři atraktivní 
témata, o která se návštěvníci nejčastěji zajímají. První infografika přehledně 
vysvětluje nejdůležitější rozdíly mezi klasickým kouřením a vapováním. Na 
druhé jsme porovnali cenu klasického kouření a kouření e-cigaret a třetí 
infografiku jsme využili k objasnění, z čeho se elektronická cigareta skládá. Díky 
své zajímavé vizuální stránce se infografiky často sdílí na oborových fórech 
a stránkách. Navíc je využíváme pro další propagaci a jako podklady pro články 
v dalších reklamních kampaních.  
 
 
  

http://choclit-pee-lay.blog.cz/1003/oddelovnik
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E-mail marketing udržuje zákazníky v obraze 

Na rozdíl od většiny konkurence má Gallagher.cz k dispozici spoustu obsahu, 
který pomáhá lidem s výběrem a rozhodnutím pořídit si e-cigaretu. E-shop této 
výhody využívá jak při marketingu, tak i při e-mail marketingu. Kontakty na 
zákazníky, které e-shop získá výměnou za stáhnutí e-booku či pomocí chytrých 
vyskakovacích oken, se třídí ve speciálním systému na e-mail marketing. Část 

e-mailové komunikace je automatizovaná, obchod ale také rozesílá pravidelné 
měsíční newslettery. V nich nejen prodává, ale hlavně upozorňuje na 
nejzajímavější obsah z magazínu. E-mailům dodává tento krok mnohem lepší 
výsledky.  
 

http://choclit-pee-lay.blog.cz/1003/oddelovnik
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Neustále vylepšujeme stávající obsah 

Pro obsahový marketing i zákazníky je důležitá práce na stávajících textech 
v detailech produktů, popiscích kategorií a starších článcích. Ve světě e-cigaret se 
stále něco mění, přibývá a vyvíjí, obsah proto rychle zastarává. Stále více se proto 
věnujeme vylepšování stávajícího obsahu. Je to také místo, kde má e-shop do 
budoucna největší potenciál, chceme na něm tedy pracovat.  
 

Počet zobrazení obsahové sekce roste pozvolna, ale jistě 

Podívejte se sami, jak dynamicky rostl počet zobrazení obsahové části webu od 
začátku naší spolupráce. Na začátku je růst pozvolný, jak je pro obsahový 
marketing typické. Později ale stoupá rychleji a rychleji. Důkazem tohoto trendu 
jsou pak poslední měsíce spolupráce.  
 

 
 

Optimalizace pro vyhledávače 

Společně s obsahovým marketingem jsme se zaměřili také na optimalizaci webu 
pro vyhledávače. Podařilo se nám dosáhnout velmi dobrých výsledků na mnoho 
důležitých frází, ale hlavně jsme zvýšili viditelnost při hledání slov z takzvaného 
„dlouhého ocasu“, tedy při zadání méně hledaných frází. Na začátku jsme vyřešili 
hlavní technické nedostatky webu a dnes se věnujeme následujícím bodům:  
 

 Obsah stránek  
• Zaměřujeme se na vylepšení stávajícího obsahu v detailech 

produktů, v kategoriích a v obsahové sekci. 
• Pravidelně publikujeme články v magazínu okolo frází, na které 

lidé hledají odpověď ve vyhledávačích. 

http://choclit-pee-lay.blog.cz/1003/oddelovnik
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• Kvalita a objem obsahu jsou pro nás základem úspěchu. 
 

 Budování povědomí 
• Na základě strategie tvorby zpětných odkazů s využitím obsahu 

podporujeme vznik zpětných odkazů z různých zdrojů. 
• Vytvořili jsme systém monitoringu, který hlídá nové zmínky 

o tématu e-kouření na webech v ČR a na Slovensku. Jakmile tedy 
někdo zmíní e-cigaretu v článku, diskuzi či videu, dozvíme se 
o tom. Pokud je vhodná příležitost, můžeme na diskutované téma 
navázat svým obsahem, případně domluvit spolupráci.  

 

 
Počet odkazujících domén na největší e-shopy s e-cigaretami v ČR dle 
majestic.com na konci roku 2016. 
 

 Partnerství s ostatními médii v oboru 
• Při optimalizaci pro vyhledávače je spolupráce s tematickými 

weby v oboru klíčová. Spojili jsme se proto s oborovými magazíny, 
diskuzemi, stránkami, které se věnují recenzím e-cigaret, stejně 
jako s částí konkurence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://choclit-pee-lay.blog.cz/1003/oddelovnik
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 Zvýšení viditelnosti díky longtailu 
• Kvalitní obsah a jeho propagace nám pomohly umístit 

a zmnohonásobit počet různých spojení, na která se e-shop 
zobrazuje ve výsledcích vyhledávání. Díky tomu se e-shop vyvaruje 
větším propadům návštěvnosti z vyhledávačů, které jsou 
způsobené zejména sezónností.  

 

 
Viditelnost na klíčová slova v roce 2013. 

 
Viditelnost na klíčová slova v roce 2016. Klíčových slov je mnohem více a mají 
také větší váhu. 
  

http://choclit-pee-lay.blog.cz/1003/oddelovnik
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 Vytvoření vlastních příležitostí 

• Obsahu a stránek o e-cigaretách je v ČR velmi málo. To znamená 
i málo příležitostí pro partnerství a získávání zpětných odkazů na 
e-shop Gallagher. Rozhodli jsme se proto vytvořit kromě obsahu, 
který zpětné odkazy láká, i vlastní obsahové projekty, takzvané 
mikrostránky. Každou z nich jsme věnovali jednomu z témat 
o elektronickém kouření. Tyto mikrostránky propagujeme jako 
samostatné projekty. Pomáhají nám přivádět návštěvníky 
a zákazníky na hlavní e-shop a navíc je odkaz z mikrostránek 
skvělou zmínkou, která se v SEO počítá.  

 

 
 
 
 

http://choclit-pee-lay.blog.cz/1003/oddelovnik


 

 

ZÁVĚR:  

 
Spolupráce s internetovým obchodem Gallagher přinesla velmi zajímavé 
výsledky. E-shop jsme díky propracované obsahové strategii dokázali dostat 
z nuly až na jednoho z největších internetových prodejců ve svém oboru. Firmě 
jsme pomohli přinášet zajímavý obsah, naučili ji, jak se aktivně věnovat 
e-mailingu a působení na sociálních sítích, a jak se zaměřit na získávání 
návštěvníků pomocí vyhledávačů.  
 
Díky dlouhodobé a funkční obsahové strategii, na kterou se specializujeme, jsme 
firmě Gallagher dokázali významně zvýšit obrat a přivést 1000 zákazníků denně 
na stránky e-shopu. Během naší spolupráce jsme podnikli několik zásadních 
kroků, které k úspěchu vedly, a o kterých jste si v případové studii mohli přečíst. 
Naše spolupráce s firmou Gallagher nadále trvá a stále více se věnujeme 
vylepšování stávajícího obsahu a práci na dalších důležitých odvětvích.  
 
Chcete, aby váš e-shop byl také úspěšný? Neváhejte nás kontaktovat. Naším 
posláním je zajistit vám úspěch a jednou provždy vyřešit vaše problémy se 
získáváním zákazníků. Pomůžeme vám dosáhnout lepších výsledků díky 
nastavení dlouhodobé obsahové strategie, která bude nové zákazníky přivádět.  
 
  



 

 

SVĚŘTE OBSAHOVÝ MARKETING DO RUKOU 

ODBORNÍKŮ 

 

Zajímá vás, jak spolupráce s námi na obsahovém marketingu funguje? Přečtěte si, 

jak můžeme i vašemu projektu pomoci se získáním více zákazníků pomocí 

obsahu. 

  
 
 
 

Kontaktujte nás s nezávaznou poptávkou po obsahovém marketingu. Ukážeme 
vám, jak uděláme magnet na zákazníky díky obsahu i z vašeho webu. 

 
 
 
 
 
 

Sledujte nás na sociálních sítích: 
 

 
 

 

 

 
 

JAK DĚLÁME MARKETING 

MY 

KONTAKTUJTE NÁS 

   

http://www.vceliste.cz/
http://www.vceliste.cz/
http://www.vceliste.cz/
http://www.vceliste.cz/nezavazna-konzultace/
https://www.facebook.com/vceliste?ref=br_rs
https://twitter.com/vceliste
https://plus.google.com/+VcelisteCz/posts

