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Jak si analytikou a reguláry
ulehčit život na srovnávačích
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Analytika a srovnávače1.

Obecně o analytice

Jak nám analytika pomáhá

Dostupné audity a Google Analytics



"Co neměříme, to neřídíme...."

Obecně o analytice

Zpětně nikdy data nezískáte!

Najděte si formu prezentace



Jak nám analytika pomáhá?

vyhodnocování správy srovnávačů
odhalení problémových produktů (e-shop/feed)
efektivní optimalizace - vím co nabiddovat (úspora času)
určování sezónnosti (bidduji, jen tolik kolik musím)



"Zbožák" vs "komplexnost"

má "zbožák" smysl a které vlastně zvolit

jaká data skutečně potřebuji (výkon vs brand)

jak mohu pomoci businessu celkově (trendy, konkurence,...)

zbytečně nebudete přicházet o peníze (příprava před správou)



Jaké audity a analytiku
používáme?



2. Audity, které možná
nepoužíváte

Audity před začátkem správy

Audity během správy



Audity před začátkem správy

budete mít své finance i do budoucna pod kontrolou

odhalíte základní chyby ať už v e-shopu nebo feedech a
odhadnete rozsah potřebné práce



Mergado audit

zdarma
pro téměř všechny srovnávače (i zahraniční)
odhalí pouze technické chyby
stačí vám pouze XML feed



Audit obrázků
zdarma
pro všechny srovnávače
vhodný zejména pro Glami, Favi, Biano

https://audit-obrazku.cz



Audity v průběhu správy

sledování konkurence
sledování pozic
sledování cen za proklik
cenotvorba



Pricing Fox audit

zdarma
pouze pro Heureku.cz + zahraničí - už pro aktivní - e-shop
konverzní feed z Heureky
pomůže s cenotvorbou



Pricing Fox audit



Report na Zboží.cz

základní informace o spárovanosti produktů a viditelnosti kategorií



Report na Zboží.cz

pouze 30 dní zpětně



Report na Zboží.cz



Sortiment Report - Heureka.cz

pro kontrolu cenotvorby
chybně spárované produkty na kartě
pomůže s cenotvorbou a biddingem
přidání sloupce na sledování ceny =
(Vaše cena/nejnižší cena) - 1



Co jsou reguláry?

3. Regulární výrazy

Využití pro Heureku, Zboží
UTM parametry 



textové řetězce, které pasují na množinu
řetězců na základě určitých syntaktických
pravidel. 
základní - vytažení nové proměnné pro
parametr
pokročilé - používání referencí (např.
odstranění duplicitního výrobce v
PRODUCTNAME

Co jsou reguláry?



doplnění chybějících elementů ve vstupním
feedu
zkracování textů / elementů
vytváření nové proměnné
tvorba parametrů
sledování výkonu přes GTM v Google
Analytics
a mnoho dalšího..

Kdy je využijete?





odstranění duplicitního výrobce za pomoci
referencí (zpětné odkazy) 

Které využíváme nejčastěji?



přidávání povinných i nepovinných
parametrů na srovnávačích
(třeba nosnost skákajícího pro trampolíny)

Které využíváme nejčastěji?



vytváření nových proměnných

Které využíváme nejčastěji?

vytažení informací z jiného elementu

Př.:
Mám vstupní element param|rozměr, ale
potřebuji pouze část z tohoto elementu. 

Vytvořím regulár, kterým si oddělím hodnotu
délky a naplním do nového elementu. 



ideální pro Glami, které neposílá zatím tolik
detailní statistiky

Sledování výkonu v Google Analytics přes
UTM parametry



Jak na to?

Vytvoření pomocného
elementu

1. 2. Vytvoření pomocné
proměnné

3. Naplnění pomocí
pravidla

Př.:
Vytvořím si "pomocný element", kterým naplním
proměnnou. 

Tu si vytvořím souběžně s tvorbou elementu. Element se
může jmenovat dle uvážení. 



Jak na to?

Vytvoření pomocného
elementu

1. 2. Vytvoření pomocné
proměnné

3. Naplnění pomocí
pravidla

Př.:
Proměnnou si vytvořím z elementu CATEGORYTEXT, kde si
pomocí reguláru vytáhneme poslední cestu kategorie.



Jak na to?

Vytvoření
pomocného elementu

1. 2. Vytvoření
pomocné proménné

3. Naplnění pomocí
pravidla

Př.:
Naplním si tento element nahranou proměnnou. Potom si
vytvořím pravidlo "naplnit utm parametr" a tuto
proměnnou si naplníme do štítku term (v GA klíčové slovo)



Jak na to?



Děkuji za pozornost!
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