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PREZENTACE

Dodavatelé pokročilých  vyhledávacích  řešení , donedávana  
orientovaných převážně na interní datové zdroje institucí a 
podniků,  směřují  své aktivity  na web a jeho specifické oborové 
oblasti

Účelem prezentace je nastínit PROČ ?

Řeč bude o reklamě na internetu, chování uživatelů a 
vzniklém prostoru pro vertikální vyhledávače v prostředí 
web 2.0



UDÁLOSTI POSLEDNÍCH  MĚSÍCŮ

CONVERA  / FAST SEARCH and TRANSFER



TRENDY 
$7.4 miliardy utracených za search engine marketing v 
roce 2005 (16% B2B business-to-business)

Přibližně 40% rozpočtu je určeno pro marketing související 
s vyhledáváním

Téměř 38% reklamy na Yahoo je definováno jako B2B
 
Více než 50% firem inzerujících na Google je zaměřeno na 
B2B. 

64% uživatelů vyhledávacích služeb hledá informace 
související s jejich zaměstnáním

Zdroj: SEMPO/Emarketer 2005,
Jupiter Research 2005



TRENDY 
Search engine marketing je nejaktuálnější téma ve světě 
reklamy. Za poslední dva roky zaznamenal nárůst o 214 
%.

To byl hlavní „šum“ kolem IPO Google a také obratu Yahoo 
do kladných výsledků.

BridgePose 2006



ALE … broad based vyhledávačům chybí 
nejhodnotnější část webu



VYHLEDÁVACÍ SLUŽBY 

• Horizontální = Broad based

• Specializované 
• LOCAL [geografické určení]
• TOPICAL [např. Cestování, Programování]
 
•VERTICAL / B2B  

Wikipedia 2007



TROCHA TERMINOLOGIE

B2B – busines to busines – obchodování mezi 
podnikatelskými subjekty a ostatními skupinami

The LongTail – křivka požadavků
Zapomeňte na miliony z několika mega-hitů na vrcholku grafu … budoucnost je v milionech malých trhů.
Chris Anderson

Network effect – hodnota služby roste s jejím využíváním

MashUp –website nebo hybridní aplikace kombinující obsah 
z více zdrojů do jednotného rozhraní

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Long_tail.svg


VERTICAL SEARCH

Nová vrstva internetových vyhledávacích služeb  
zaměřených na specifickou oblast webu v B2B.

Vertikální vyhledávač je : 
• místo nebo portál
• webová aplikace (pro umístění na místo s vysokou návštěvností)
• vyhledávací nástroj

Nejpodstatnější je hodnota budovaného 
vztahu s komunitou, její zkušenosti a znalosti
a vliv komunity.



PRO KOHO ?

Vertikální vyhledávání má navštěvníky se zájmem o obor a 
tím vyšší efektivitu. Obsluhuje komunity s relevantním 
obsahem. Fragmentace dat umožňuje jejich lepší 
zpracování a jednodušší využívání.

Příklad? doktoři, veterináři, pacienti, ti co hledají 
zaměstnání a zaměstnavatelé, nákupčí podniků …

Proč? Zubař hledající keramiku na Google a na 
DentalProducts.net (wikipedia)



INTERNETOVÁ REKLAMA

dojem/zobrazení (banner)
kliknutí (platba za proklik na reklamu)
Oboje neefektivní a zneužitelné 

Kontextová reklama – AdSence, AdMomentum, ContentMatch

cost per action (platba za specifickou operaci – např. 
přihlášení k newsletter, registrace uživatele, nákup zboží)



REKLAMA V B2B PROSTŘEDÍ

Vydavatelství a reklamní agentury stejně jako periodika a 
media mají před sebou výraznou hrozbu  – Google eroduje 
návštěvnickou komunitu a tím příjmy z reklam
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UKÁZKY PRO REÁLNOU PŘEDSTAVU 



PŘÍKLAD – SEARCHMEDICA UBM

 

PŘEHLED  OBSAHUJE 
ZABEZPEČENÝ OBSAH (PSWD)

RELEVANCE ZAHRNUJE 
DŮVĚRYHODNOST ZDROJŮ A 
HODNOCENÍ UŽIVATELŮ

UPŘESNĚNÍ POMOCÍ 
OBOROVÝCH SLOVNÍKŮ

FUNKCIONALITA URČENÁ 
KOMUNITĚ

http://www.searchmedica.co.uk/searchmedica/EUISearch.do?qgeneral=Nice+GMC&search_category=all&search=Search&searchType=defLink&q=&docstart=0&useraction=search


PŘÍKLAD – SCIRUS

 

http://www.scirus.com/


Děkuji za pozornost

Směr vývoje určují uživatelé 
již ne obsah …


