
Aké „jednoduché“ 
je integrovať a 

spravovať 
kampane v sieti
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✓ Propagačné materiály: bannery, popis e-shopu, XML 

feed, logo, PR články, iFrame a pod.

✓ Technická časť: Potrebuje inzerent pomôcť nasadiť 

kódy pomocou GTM? Katka to vyrieši za pár minút! 

#GTMqueen

Ako vyzerá proces 
integrácie kampaní?

2 časti:

o Nasadenie propagačných 
materiálov

o Technická časť integrácie
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• DPH / poštovné

• objednávka 2 a viacerých rovnakých produktov

• sale.setCurrency('CZK'); 

• provízne hladiny pre kategórie produktov

Aké sú najčastejšie chyby pri nasadzovaní 
trackingov kódov?
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• tlačidlo „ŠTART“ neexistuje 

• výšky provízií

• popis kampane

• XML feed

• spropagovanie

Ako sa spúšťajú kampane?
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šikovný – rýchly – pohotový                                 pomalý, ktorý si dáva „na čas“

Ako delím inzerentov ja?
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Šikovný – rýchly - pohotový
✓ rýchla reakcia

✓ stanoví termíny 

✓ 3 – 5 dní 
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Pomalý, ktorý si dáva „na čas“
✓ pomalá reakcia

✓ ozve sa až po urgovaní 

✓ stále nám niečo chýba

✓ do pol roka to snáď 
zintegrujeme
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Pomalý, ktorý si dáva „na čas“
✓ ozve sa až po niekoľko násobnom urgovaní 
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Šimon - 22.3.2019, 11:52 – „Dognet - prihlasovacie údaje do systému“ –

Šimon - 22.3.2019, 15:43 – „Dobrý deň, vaša kampaň je už spustená....“

Ako vyzerá integrovanie kampane v ideálnom 
vesmíre?
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4 HODINY !! V PIATOK !! AJ S OBEDOM !!

Moja reakcia?
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Keď ťa kolega Dávid poteší várkou bannerov
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Rumunsko – maďarský banner

Šimon - „Dobrý deň, pri rumunských banneroch som si všimol, že text v nich je v 
maďarčine, ale nadpis bannera je v rumunčine...“

Inzerent – „Dobrý deň, rumunské bannery upravíme“.
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Čo robíme na kontrolu trackingu?

✓ kontrola click trackingu

✓ kontrola sale trackingu
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Keď inzerent oznámi ukončenie spolupráce
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Inzerent - „Tracking kód sme nasadili a už aj otestovali, čiže tracking je už 
nahodený, kampaň môžete spustiť“.

Keď si inzerent sám schváli nasadenie trackingu
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• Postele, šatníkové skrine, sedacie súpravy – 8% / 4%
• Ostatný tovar – 6% / 3%

Stanovené výšky provízií na kategórie produktov 
niekedy neodpovedajú realite
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Najdlhšie integrujúce kampane

✓ Katka – z dňa 21.10.2015

✓ Ja – z dňa 8.6.2018 (nastúpil som 4.6.2018)

19



Proste inzerenti...
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Proste inzerenti...
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Proste inzerenti...
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*Áno, kampaň nie je ešte spustená...



Proste inzerenti...
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*Áno, kódy stále nie sú nasadené...



Proste inzerenti...
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Šimon – „...v prílohe mailu vám posielam aj návod na prácu s Media kampaňou v 
administrácií. Prosím, prečítajte si ho, nájdete v ňom všetko potrebné. Ďakujem.“

Inzerent - „Dakujem, Simon, ako spravny chlap by ste mali vediet, my muzi
navody necitame, takze ked pride problem volam :))))“

Keď pošleš inzerentovi návod
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Inzerent: „...akurat, ze to je nastavene na hodnotu objednávky 500, ciselny kod
123456 atd., cize zaznamenalo to, ze nakup prisiel cez affil, ale ma to zle hodnoty.“

Katka: „Dobrý deň prajem, tracking funguje, ale je potrebné tam vložiť reálne 
hodnoty ;). Teda použiť hodnoty z DataLayeru v GTM.“

Inzerent: „No, len ake realne hodnoty tam mam dat, ked kazdy produkt to ma 
ine?“

#GTM 
#facepalm

Keď inzerent nedá Katke prístup do GTM
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Inzerent : „Dobrý deň, prosím poraďte mi ako si implementujem meracie nástroje 
na e-shop?“

Katka: „Na akom systéme funguje Váš e-shop?“

Inzerent: „CMS“

Katka: „Ktorý Content Management Systém konkrétne?“

Inzerent: „Microsoft ASP.Net 3.5 C# platforme a databáze MS SQL 2008.“

Nie je CMS ako CMS...
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Čo robíme pre efektívnosť 
kampaní?

✓ „Tip na kampane“

✓ zoznam TOP „X“ produktov

✓ XML pre Banea

✓ zľavové kódy

✓ aktuálne akcie

✓ PR články

✓ bannery
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Sme tu pre vás!
Šimon Pavliščák
Affiliate manager
0948 259 046
pavliscak@dognet.sk
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