
Web jako továrna 
na zákazníka
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Webdesign dnes



Kdo jste tady za
zadavatele / 
dodavatele?



Jak začal váš
poslední redesign či
tvorba webu?
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„Uživatelsky přívětivý, dobře 
ovladatelný a přehledný moderní 
design vycházející ze zkušeností 
uživatelů a to při zachování 
identity současného webu. 
(hlavně barvy).“
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„Web chceme spustit příští týden, 
tedy 28. 9. 2017.“
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„Chceme být Alza mezi 
hodinkami. Potřebujeme být 
hodně inovativní, aby se o nás 
psalo. Uvědomujeme si nutnost 
maskota, to je zásadní. Nechceme 
zastaralé technologie.“
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„Jednoduchý
Intuitivní navigace
Nejvýše 3 úrovně zanoření
Inovativní
Kód dle W3C
SEO optimalizovaný
Aby se dobře sdílel“
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Jak by měl vypadat
náš web?







Jak by měl vypadat
náš web?





Jaký přínos
očekáváme od 
našeho webu?



Cíle webového projektu

" Chceme zvýšit obrat

" Chceme zvýšit zisk

" Chceme vyhrát
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Továrna na 
zákazníka



Cílem byznysu je 
vytvořit systém na 
výrobu spokojených 
zákazníků





AARRR!!!
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Akvizice

Aktivace

Retence

Příjmy

Doporučení 



Továrna na zákazníka

" Jak poznám nového návštěvníka?

" Jak poznám, že je spokojený?

" Co je přiměje se vrátit?

" Jak na nich vyděláváme?

" Říkají o nás ostatním?
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Akvizice

Aktivace

Retence

Příjmy
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Jak poznám nového 
návštěvníka?

" Počet nových návštěv denně

" Počet nových návštěv s alespoň 2 
zobrazenými stránkami

" Alespoň X kliků, X sekund, X videí na 
návštěvu
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Jak poznám, že je spokojený?

" Počet registrací zdarma

" Počet registrací do newsletteru

" Počet lajků

" Počet přečtených článků

" Počet stažených PDF
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Co ho přimeje se vrátit?

" Proklik z e-mailu

" Proklik ze sociálních sítí

" Remarketing

" Vlastní zájem
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Říkají o nás ostatním?

" Počet nových návštěvníků z doporučení

" Počet aktivací z doporučení

" Počet nových zákazníků z doporučení
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Jak na nich vyděláváme?

" Počet nových prvních objednávek

" Počet opakovaných objednávek

" Zisk z objednávek překoná náklady na 
získání zákazníka

" Počet odpadlých zákazníků
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Jak poznám, že to 
funguje?





Kde máte dnes 
nejužší hrdlo své 
továrny?
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Koho vlastně 
hledáte pro svůj 
projekt?





Akční kroky



Co s tím teď?

" Sedněte si s týmem

" Zmapujte továrnu na zákazníka

" Najděte nejužší hrdlo

" Nadesignujte experimenty k jeho rozšíření

" Opakujte
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Reálně to znamená

" Workshopy

" Datová analytika

" Uživatelský výzkum

" Design experimentů
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Nikoliv

" Stovky stran specifikací

" Desítky hodin porad
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Odneste si

" Nemá smysl se ptát, jak by měl vypadat váš 
web

" Ujasněte si stav své továrny na webu i 
mimo něj a najděte úzké hrdlo

" Najměte ty správné odborníky

" Chtějte od nich konkrétní výkon
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