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1. Úvod 

 

V tomto dokumente je opísaná PPC kampaň v systéme Google AdWords, ktorú pre 

Domainer.sk vytvorilo Pizza SEO. Účelom dokumentu je umožniť klientovi zasiahnúť do 

vytvorenej kampane pred jej spustením. Dôležité je venovať pozornosť textom inzerátov, 

aby zodpovedali celkovým zámerom klienta a komunikácii v ostatných kanáloch. 

 

2. Ciele kampane 

 

Kampaň má dva základné ciele: 

1.  Získať nových návštevníkov a tým zvýšiť povedomie o serveri Domainer.sk. 

2. Získať nových registrovaných používateľov diskusného fóra. 

 

3. Cieľové skupiny 

 

Kampaňou cielime nasledovné skupiny: 

1. Aktívni vlastníci domén na Slovensku, ktorí ešte o fóre nevedia. 

2. Ľudia, ktorí doteraz s doménami neobchodovali, ale domainerstvo ich môže 

zaujímať ako investičná aktivita (experiment). 

Kampaňou pokryjeme všetkých užívateľov na Slovensku, ako aj užívateľov mimo 

Slovenska s nastaveným slovenským jazykom (z toho vyplýva štruktúra kampane delená 

podľa jazykového cielenia a cielenia podľa umiestnenia).  
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4. Rozpočet kampane 

 

Rozpočet kampane je 5000 Sk (súčasť výhry). Chceme, aby vydržal aspoň 2 mesiace. 

Prvý mesiac bežania kampane navrhujeme nastaviť rozpočet na 3000 Sk (na rozbeh 

kampane, kým zistíme efektívne nastavenie), druhý na 2000 Sk (keď už by kampaň mala 

byť efektívne nastavená). 

 

5. Reklamné kanály 

 

Využijeme systém Google AdWords. V ňom aj priestor vo vyhľadávačoch (reklama vo 

vyhľadávačoch) aj kontextovú reklamu (na stránkach, ktoré používajú Google AdSense). 

Vzhľadom na charakter kampane a obmedzení počet špecifických hľadaní bude nosnou 

kontextová reklama, pretože prináša zväčša väčší a lacnejší traffic.  

 

Na základe analýzy kľúčových slov, zvolených cieľových skupín a filozofie tejto kampane 

boli zvolené reklamné zostavy: „Doména“, „Predaj a kúpa domén“, „Aukcia domén“, 

„Domainer“, „Parking domén“, „Investícia“. K reklamných zostavám sme priradili kľúčové 

slová, cieľové URL a inzeráty.  

 

Vygenerovali sme varianty inzerátov, z ktorých neskôr vyberieme najefektívnejšie podľa 

skutočných dát. 

 

6. Kampane 

 

Google Sk/All 

Navrhovaný rozpočet: 20 Sk / deň 



 

 

 

 

 

Pizza SEO: Efektívny web 
 
 

Tvorba reklamnej kampane pre 
Domainer.sk  

 

Copyright © 2008 Pizza SEO s.r.o. info@pizzaseo.com http://pizzaseo.com/sk 

0 

Jazykové cielenie: slovensky 

Cielenie podľa umiestnenia: všetky krajiny 

Poznámka: Inzeráty tejto kampane sa budú zobrazovať vo vyhľadávaní Google 

a partnerskej siete špecificky podľa uvedeného cielenia. 

 

Google All/Sk 

Navrhovaný rozpočet: 20 Sk / deň 

Jazykové cielenie: všetky jazyky 

Cielenie podľa umiestnenia: Slovensko 

Poznámka: Inzeráty tejto kampane sa budú zobrazovať vo vyhľadávaní Google 

a partnerskej siete špecificky podľa uvedeného cielenia. 

 

Obsah Sk/All 

Navrhovaný rozpočet: 30 Sk / deň 

Jazykové cielenie: slovensky 

Cielenie podľa umiestnenia: všetky krajiny 

Poznámka: Inzeráty tejto kampane sa budú zobrazovať v obsahovej sieti Google, teda na 

rôznych stránkach používajúcich Google AdSense. 

 

Obsah All/Sk 

Navrhovaný rozpočet: 30 Sk / deň 

Jazykové cielenie: všetky jazyky 

Cielenie podľa umiestnenia: Slovensko 

Poznámka: Inzeráty tejto kampane sa budú zobrazovať v obsahovej sieti Google, teda na 

rôznych stránkach používajúcich Google AdSense. 

 

Stránky a blogy 

Navrhovaný rozpočet: 20 Sk / deň 

Jazykové cielenie: všetky jazyky 

Cielenie podľa umiestnenia: všetky krajiny 
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Poznámka: Inzeráty tejto kampane sa budú zobrazovať na vybraných slovenských 

blogoch a stránkach, ktoré používajú Google AdSense. 

Vybrané stránky: inet.sk, spravodaj.madaj.net, alian.info, hojko.com, ambience.sk, 

depi.sk, piki.zh4a.sk, markoff.biz 

 

7. Reklamné zostavy 

 

Doména 

Cieľová URL: http://www.domainer.sk/diskusia-o-domenach.html  

Poznámka: Táto reklamná zostava patrí iba do kontextovej kampane, pretože v kampani 

v Google by bola príliš drahá (za kľúčové slová ako „doména“ či „registrácia domén“ sa 

platí príliš veľa). Zostava obsahuje všeobecné slová týkajúce sa domén. Má za úlohu 

prilákať všetky typy ľudí zaujímajúcich sa o domény (čítajúcich o doménach a príbuzných 

témach, keďže ide o kontextovú kampaň). 

 

Predaj a kúpa domén 

Cieľová URL: http://www.domainer.sk/trh.html  

Poznámka: Táto reklamná zostava patrí do kampane v Google. Zostava obsahuje kľúčové 

slová týkajúce sa predaja a kúpy domén. Má za úlohu pritiahnuť takých návštevníkov, ktorí 

už niečo o doménach vedia, nejaké vlastnia, chcú doménu predať či kúpiť a podobne. 

 

Aukcia domén 

Cieľová URL:  http://www.domainer.sk/predaj-domen-aukcia.html 

Poznámka: Táto reklamná zostava patrí do kampane v Google. Zostava obsahuje kľúčové 

slová týkajúce sa burzy či aukcie domén. Táto zostava je zacielená na ľudí, ktorí sú 

motivovaní domény kupovať a predávať, ktorí už čo-to o domainingu vedia.  

 

Domainer 
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Cieľová URL: http://www.domainer.sk/  

Poznámka: Táto reklamná zostava patrí do kampane v Google. Zostava obsahuje kľúčové 

slová ako „domainer“ alebo „domaining“. Jej úlohou je pritiahnuť slovenských domainerov 

(ak nejakí ešte sú ☺), prípadne ľudí, ktorí sa o domény zaujímajú. 

 

Parking domén 

Cieľová URL: http://www.domainer.sk/parkovanie-a-monetizacia-domen.html 

Poznámka: Táto reklamná zostava patrí do kampane v Google. Zostava obsahuje kľúčové 

slová týkajúce sa parkovania domén. Inzeráty tejto zostavy by mali zaujať návštevníkov, 

ktorí už niečo vedia o doménach a parkovaní domén. 

 

Investícia 

Cieľová URL: http://www.domainer.sk/ako-zarobit-na-domenach-t442.html 

Poznámka: Táto experimentálna reklamná zostava patrí do kampane v Google, aj do 

kontextovej kampane. Zostava obsahuje kľúčové slová týkajúce investovania. Má prilákať 

ľudí, ktorí o doménach nič nevedia (alebo málo), chcú však do niečoho investovať. 

 

8. Kľúčové slová 

 

Reklamná zostava Doména 

Domény 

Doména 

registrácia domény 

registrácia domén 

 

Reklamná zostava Predaj a kúpa domén 

predaj domén 

predaj domény 
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domény na predaj 

kúpa domén 

kúpa domény 

nákup domén 

nákup domény 

 

Reklamná zostava Aukcia domén 

burza domén 

burza domény 

aukcia domén 

aukcia domény 

dražba domén 

dražba domény 

 

Reklamná zostava Domainer 

domainer 

domaining 

 

Reklamná zostava Parking domén 

parking domén 

parking domény 

domain parking 

parkovanie domén 

parkovanie domény 

 

Reklamná zostava Investícia 

investícia 

investovanie 

investovať 
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9. Inzeráty 
 

Reklamná zostava Doména 

 

Všetko o Doménach: 

Skúsení domaineri Ti povedia 

všetko o doménach na Domainer.sk! 

 

Zarob aj ty na doménach! 

Prečo rastú ceny domén? 

Sleduj diskusie na Domainer.sk 

 

Doména je Doména... 

Doménou domainera sú domény! 

Aké sú Tvoje domény? 

 

Doména je Doména... 

Doménou domainera sú domény. 

Domainer zarába na doménach! 

 

Doména je Doména... 

Doménou domainera sú domény! 

Máš nejaké domény? 

 

Reklamná zostava Predaj a kúpa domén 

 

Vykupujeme Domény, 

kožky, starý nábytok, autobatérie.. 

Predaj doménu na Domainer.sk :)! 
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Predaj a Kúpa Domén: 

Kšeftovať s doménami môžeš 

beztrestne na Domainer.sk! 

 

Chceš predať doménu? 

Nie? Tak sa o tom s nami 

poď aspoň porozprávať! 

 

Chceš kúpiť doménu? 

Nie? Tak sa o tom s nami 

poď aspoň porozprávať! 

 

Reklamná zostava Aukcia domén 

 

Aukcia Domény [dynamicky (manuálne) dopĺňať práve draženú doménu na Domainer.sk]: 

Na Domainer.sk práve prebieha 

aukcia domény. Prihoď 100 Sk! 

 

Aukcia Domény: 

Na Domainer.sk práve prebieha 

aukcia domény. Prihoď 100 Sk! 

 

Burza Domén: 

Na Domainer.sk práve prebieha 

aukcia domény. Prihoď korunku! 

 

Reklamná zostava Domainer 

 

Doménoví Špekulanti 

na Domainer.sk diskutujú o tom, 
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ktoré domény kúpiť a ktoré nie. 

 

Staň sa Domainerom: 

Predávaj domény, kupuj domény, 

zarábaj na doménach! 

 

Na Domainer.sk 

Ťa čaká komunita plná doménových 

špekulantov a iných indivíduí! 

 

Reklamná zostava Parking domén 

 

Zlé Parkovanie Domény: 

Ak zle zaparkujete doménu, 

nemôžete dostať pokutu. Nezarobíte! 

 

Parkovanie Domény 

nie je až také zložité, 

ako parkovanie auta! Neveríš? 

 

Domain Parking 

Diskutuj slovensky na Domainer.sk 

Aj o parkovaní domén! 

 

Reklamná zostava Investícia 

 

Doména = Investícia 

Domény sú investíciou 21. storočia! 

My vieme, ako na doméne zarobiť. 
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Investícia 21. storočia 

je doména. Vieš o tom niečo? 

My vieme o doménach všetko! 

 

Domény ako investícia? 

Zorientujte sa v investovaní do domén 

Výnosy v stovkách % za posledné roky 

 

Výnosy v stovkách percent 

Internetové domény rástli astronomicky 

Ako na nich môžete zarobiť vy? 
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O Pizza SEO 

 

Pizza SEO je expertom na internetové služby SEO (optimalizácia pre vyhľadávače), 

použiteľnosť a prístupnosť webových stránok. Reklama na internete vo vyhľadávačoch je 

pokrytá v službe tvorby a správy kampaní pre Google Adwords a eTarget. Dobré texty na 

webových stránkach zabezpečí náš copywriting.  

 

Pracovníci Pizza SEO majú certifikát v reklame v systéme Google AdWords. 

 

 

 

 

 

 

Kontakt na Pizza SEO 

 

Pizza SEO, s.r.o. 

Gajova 4 

811 09 Bratislava 

 

E-mail: info@pizzaseo.com 

Tel: +421 2 52 444 196 

www.pizzaseo.com  


