
PŘÍPADOVÁ STUDIE

TVORBA NOVÉHO 
WEBU PRO GATEMA IT



V marketingové agentuře Včeliště se 
specializujeme na obsah, který připravujeme 
pro klienty napříč různými obory podnikání. 
Jsme přesvědčeni, že kvalitní obsah se 
může velmi snadno stát jednou z hlavních 
konkurenčních výhod. Našim klientům 
pomáháme s tvorbou marketingových 
strategií a jejich následnou realizací. 
Kromě toho se zaměřujeme i na návrhy a 
redesigny stávajících webů. Při jejich tvorbě 
pracujeme nejen s UX a UI designem, ale 
také s navrženou marketingovou strategií. 

Gatema IT je jednou ze společností 
sdružených v rámci holdingu Gatema. 
Vznikla z divize informačních systémů, 
která v roce 1992 stála u zrodu původní 
firmy. Ačkoli společnost prošla velkým 
vývojem a růstem, původní hodnoty, mezi 
které patří nepřetržitá invence nebo osobní 
přístup ke klientům, zůstaly stejné. Gatema 
IT dnes zajišťuje poradenskou činnost, 
vývoj a implementaci podnikových 
informačních systémů HELIOS, zabývá se 
ovšem i vývojem vlastních návazných řešení. 
Informační systémy spolu s návaznými 
řešeními pomáhají s automatizací interních 
procesů a šetří firmám čas i peníze. 

O Včelišti: O Gatemě IT: 



Zadání
Klient se chtěl pustit do tvorby obsahového marketingu, jen přesně nevěděl, kde začít. Proto 
se obrátil na nás. Připravili jsme obsahovou strategii a navrhli úpravu webu, na kterém
do té doby chyběla kvalitní obsahová sekce. Místo původně plánovaných úprav jsme se nakonec
s klientem dohodli na kompletním redesignu a tvorbě nového webu. Po domluvě jsme se chopili
i samotné realizace a vytvořili  nový web, který lépe odpovídá požadavkům obsahové 
strategie. Gatema IT jako samostatná divize holdingu Gatema díky tomu získala 
„webovou nezávislost“, protože nový web vznikl na oddělené doméně gatemait.cz. 

https://www.gatemait.cz/


Příprava obsahové strategie
V rámci obsahové strategie jsme provedli obsahový audit webu, definovali hlavní zásady značky 
i cílové zákazníky, analyzovali konkurenci, vytipovali vhodný obsah a pomohli s přípravou 
publikačního plánu i nastavením cílů a nástrojů obsahového marketingu. 



Audit webu

Zaměřili jsme se především na analýzu struktury 
webu a stávajících obsahových stránek nebo 
na možnosti jejich vylepšení. Připravili jsme 
zhodnocení hlavní strany z hlediska obsahu 
a pomocí jednoduchých drátěných modelů 
navrhli rozložení prvků pro vstupní stránky. 
Dále jsme identifikovali nejdůležitější obsah 
webu a doporučili jeho možné vylepšení. 

Informace o značce a cílových 
zákaznících 

Definovali jsme tři hlavní zásady značky, tón 
komunikace a konkurenční výhody. S těmito 
daty lze pracovat při vymýšlení a tvorbě nového 
obsahu, budování značky i při komunikaci 
se zákazníky. Na základě dat a zkušeností 
klienta jsme vytvořili tři persony, tedy zástupce 
konkrétních cílových skupin. Vždy jsme kromě 
základních údajů definovali také problémy, 
se kterými se daná persona ve firmě potýká, 
abychom následně navrhli řešení v rámci 
nabídky služeb společnosti Gatema IT. 

Analýza konkurence, typy 
obsahu a publikační plán

Součástí obsahové strategie pro Gatema 
IT byla také analýza konkurence, kdy jsme 
na základě úvodních otázek vytipovali tři 
nejzajímavější konkurenty působící v online 
prostředí a zhodnotili jejich weby, vytvořený 
obsah i působení na sociálních sítích. Kromě 
toho jsme navrhli vhodný obsah pro webové 
stránky Gatema IT (včetně případových studií, 
blogových článků, magazínu, infografik, videí a 
příspěvků na sociální sítě) a sestavili publikační 
plán pro první měsíce. 



Realizace nového webu
V rámci strategie jsme navrhli vylepšení webových 
stránek, které bylo třeba lépe uzpůsobit pro účely 
obsahového marketingu. Původně jsme připravovali 
jen návrhy (drátěné modely), ale po zvážení různých 
možností nám Gatema IT svěřila i samotnou realizaci. 
Cílem bylo vytvořit podstránky pro publikaci nově 
vytvořeného obsahu (například reference, případové 
studie nebo blog) a celkově sestavit jednoduché 
a designově atraktivní webové stránky, které 
budou korespondovat s vizuálem Gatemy.

Základním úkolem byla úprava domovské stránky, 
která v původní verzi téměř zcela postrádala obsah a 
bylo na ní umístěné jen menu podstránek. Současná 
domovská stránka slouží jako rozcestník pro 
všechny produkty a služby, které Gatema IT nabízí. 
Kromě základních informací o systémech HELIOS 
tady uživatelé najdou třeba přehledný výčet oborů, 
ve kterých lze ERP systémy využít, nebo zmínku o 
jednotlivých systémech i návazných službách, které 
Gatema IT vyvíjí. 

Nově vytvořená domovská stránka webu Gatema IT. 

Původní domovská stránka webu Gatema IT. 



Dalším krokem byla úprava produktových podstránek – ať 
už těch z edice HELIOS, nebo integračních řešení od Gatema 
IT. V obou případech jsme při tvorbě nových stránek více 
pracovali s grafickými prvky a členěním textu, abychom 
uživatelům usnadnili orientaci na stránce. 

Nově vytvořená podstránka produktu HELIOS iNuvio.

Původní podstránka produktu HELIOS iNuvio.



Výraznými úpravami prošla také podstránka 
s referencemi, kam jsme přidali mimo 
jiné výsledky dotazníku spokojenosti a 
také kontaktní formulář. Dlaždice s názvy 
největších společností potom slouží jako 
proklik na referenční podstránky s detailními 
informacemi o firmě a implementaci systému 
HELIOS.

Nově vytvořená podstránka s referencemi.

Původní podstránka s referencemi.



Za zmínku stojí i podstránka O nás, kterou 
jsme rovněž měnili po grafické i obsahové 
stránce. Nově tu návštěvníci najdou nejen 
kompletní příběh samotné společnosti, 
ale také představení jejího vedení. 

Nově vytvořená podstránka s referencemi.

Původní podstránka s referencemi.



Zcela nově potom vznikla blogová sekce, která 
se postupně plní blogovými články s tématy 
týkajícími se ERP systémů a jejich implementace. Nově vytvořená podstránka s blogovými příspěvky.



Líbí se vám ukázky nového webu?
Podívejte se na výsledek naší práce a web si celý od 

domovské stránky až po kontakty proklikejte. 

Zobrazit nový web Gatema IT

https://www.gatemait.cz/
https://www.gatemait.cz/


Pravidelná spolupráce
Na jednorázovou spolupráci zahrnující přípravu obsahové strategie a redesign webových 
stránek jsme navázali pravidelnými aktivitami. S Gatema IT spolupracujeme na tvorbě blogových 
článků, případových studií, správě sociálních sítí a strategickém vedení marketingu.



Výsledky spolupráce s Gatema IT
Díky vylepšení webových stránek, přidání blogové sekce a zahájení pravidelné publikace 
příspěvků na sociálních sítích se podařilo zvýšit návštěvnost webu – v meziročním srovnání 
celkem o 75 %. 

Organická návštěvnost se meziročně zvýšila o 90 %: 

Návštěvnost ze sociálních sítí se s konzistentní publikací zvýšila téměř o 200 %. 

Vzrostl také počet nových návštěvníků, 
čas strávený na stránkách nebo počet 
stránek na jednu relaci. Kromě toho došlo 
k výraznému poklesu míry okamžitého 
opuštění stránek.



Co o naší spolupráci říká klient? 

„Na Včeliště jsem dostal nezávisle na sobě dva tipy. Zaujal mě profil, respektive 

zkušenosti a přístup pana majitele, ale i webová prezentace. Agentura na mě 

zapůsobila jako relativně mladá, ale už se spoustou zkušeností, agilní s jasnou 

vizí a ambicemi. Důležité bylo i zaměření na obsahový marketing. Dobrý dojem 

na mě udělala i publikace Začněte s obsahovým marketingem.

Spolupráce začala vytvořením komplexní marketingové strategie, která nám 

slouží jako důležité vodítko a kterou postupně naplňujeme. Oceňuji velmi dobré 

nápady, plánování, měsíční reporting i vedení projektů. Jmenovitě bych ocenil 

našeho account managera Jana Vašků za ochotu, rychlost, snahu. Postupně 

vzniká celá řada nového obsahu – článků, infografik, případových studií atp., ale 

i PPC kampaní a také nový web.

Luděk Buchta, 
marketingový ředitel společnosti Gatema



Vytvoříme nový web i vám
Tvorba webových stránek pro B2B klientelu je jednou z našich 

specializací. Pomůžeme s redesignem webu i jeho obsahem – a celkově 
se postaráme o takovou marketingovou strategii, díky které se obsah 

stane vaší novou konkurenční výhodou. 

Mám zájem o návrh nového webu

www.vceliste.cz | info@vceliste.cz | +420 777 690 636

https://vceliste.cz/navrh-funkcniho-webu/
http://www.vceliste.cz
https://vceliste.cz/navrh-funkcniho-webu/
https://vceliste.cz/
https://www.instagram.com/vceliste/
https://www.facebook.com/vceliste

