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Oslovte svou cílovou skupinu  
jednoduše a efektivně. 

 Snažící se otěhotnět 

 Těhotné ženy 

 Matky s dětmi 



Zdroj: Netmonitor, leden 2017 

Proč my? 



O eMimino.cz 

 Návštěvnost: 6 462 430 

 Reální uživatelé: 1 747 209 
 Zobrazení stránek: 
Zdroj: Netmonitor, leden 2018 

22 658 930 

Typická uživatelka je ve věku 25 - 45 let, ze 2 - 4členné  

domácnosti. eMimino.cz navštěvuje velmi často a stráví  

na něm průměrně přes 39 minut. Vnímání reklamy je tak  

opakované a dlouhodobé. 



Standardní   

reklamní 

formáty 
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PR článek 

 
PR 

čláNEk 

Hlavní stránka -> lišta Deníčky 

PR článek 

 

 PR článek publikován po dobu 1 týdne  na 

homepage 

 Poté zůstává v archivu -> sekce Deníčky  

-> PR články 

 Možnost vložení odkazu, fotografie, videa 

 



Soutěž 

 

SouTěž Soutěž 

Hlavní stránka -> lišta Deníčky 

 

 Soutěž je publikována po dobu 1 týdne  na 

homepage 

 Poté zůstává v archivu -> sekce Deníčky -> 

soutěže 

 Možnost vložení odkazu, fotografie, videa 

 

 

 

 



Nestandardní   

reklamní 

formáty 



Sampling – uživatelské testování 
 

 Zalistování nového produktu do sekce Recenze: 

http://www.emimino.cz/zkusenosti/ 

 Výzva do zapojení formou článku -> článek umístěn po 

dobu jednoho týdne na homepage -> vybereme uživatelky 

na základě komentářů pod článkem -> možnost kreativního 

zpracování při představení produktu, foto, video, odkaz 

 Zaslání produktů k otestování vybraným uživatelkám, které 

produkty vyzkoušejí a poté přidají recenzi u daného 

produktu v sekci Recenze 

 Recenze jsou viditelné i pro neregistrované uživatele 

 Podpora značky, word of mouth, recenze snadno 

dohledatelné ve vyhledávačích (Google, Seznam)   

 Možnost samplingu v řádu desítek až stovek produktů, plná 

balení i cestovní a vzorečkové verze produktu  

 

 



Sampling – redakční testování 

 

 Testování produktů redaktorkami eMimino.cz  

 Redakční články doplněné o fotografie, které 

profesionálně vytvoříme 

 Rozšíření popisu produktů, dobře sepsané 

recenze doplněné kvalitními fotkami 

 

 Rozšířeno o diskusi s adminem – budeme 

odpovídat na dotazy pod článkem a doplníme 

uživatelkám potřebné informace k produktu 

 

 

 

 



Microsite 

 

 Stránka s výpisem klientského obsahu 

 Velká soutěž  

 Sampling 

 Poradna 

 

 Samostatná microsite 

 Doprovodný banner  

 Poutání v hlavičce webu 

 Na samotnou microsite může přijít cca 

15 tisíc lidí z poutání v hlavičce  

 

 

 



Microsite – velká soutěž 
 

 Úspěšně realizovaný formát: 

www.emimino.cz/soutez-nutrilon 

 Do soutěže se zapojí ty maminky, které 

přidají recenzi k produktu  

 Čím více lidí soutěží, tím více bude odměn 

 Cíl: rozšíření hodnocení vybraných 

produktů v sekci recenze  

 Recenze jsou dohledatelné z vyhledavačů 

(Google, Seznam) i pro neregistrované 

uživatele 

 Značka může dále využívat jako vlastní 

promo „91 % maminek z eMimino.cz 

doporučuje“  

 

 Realizace desktop i mobile 

 Poutání v hlavičce napříč celým webem, 

branding stránky po dobu trvání kampaně 

 

http://www.emimino.cz/soutez-nutrilon
http://www.emimino.cz/soutez-nutrilon
http://www.emimino.cz/soutez-nutrilon


Poradna na vybrané téma 

 
 Založení poradny k vybranému tématu 

 Klient musí pouze domluvit odborníka, 

který bude odpovídat na dotazy 

 Možnost nastavení limitu dotazů na den 

nebo měsíc – odborník nebude zahlcen 

 

 Možnost umístit poradnu výše ve výpisu 

poraden, topování na HP 



Partner vybrané sekce 

Partner sekce Encyklopedie 

 

 Vlastní brandovaná sekce  

 Klient dodá text, který na stránkách 

zveřejníme - včetně statistik, odkazů na 

videö, fotografií a nových poznatků 

 Možnost atraktivního formátu – dotazníku, 

quizu nebo zdravotní kalkulačky 

 Možnost propojit s poradnou založenou v 

sekci Poradny 

 

 Branding celé sekce 

 ½ page každého příslušného hesla 

 

Branding 



Partner článkového seriálu 
 
 Pravidelný seriál článků v sekci Deníčky 

 Články jsou propojeny stejným heslem a 

jsou lehce dohledatelné pro uživatele 

 Každý článek je 1 týden na HP, poté trvale 

umístěn v sekci Deníčky 

 

 Specifikace 

 TITULEK: 70 znaků 

 PEREX: 300 znaků  

 TEXT: A4 standardní řádkování 

 Fotky dle domluvy 

 

 Brand awarness, nenásilné představení 

značky a produktů 

 

Běžná cena PR článku 35 000,- 



Prezentace celého sortimentu 

v sekci Recenze 

 
 

 

 Recenze - silný vliv na konečný výběr 

zákazníka 

 Rozvedení popisů jednotlivých produktů 

 Propojení na základě XML feedu 

 



Sekce slevy + Topování na HP 

 
 Prezentace vybraných zlevněných výrobků 

ve speciální sekci v nově zredesignované 

kategorii Slevy 

 Topování vybraných slev na HP 

eMimino.cz 



Propojení s diskusemi 

  

 

 Propojení relevantních reklamy s diskusemi 

 Každý den přibývají nové dotazy 

 Přesné cílení bannerů 

 

 



Podpora vybraných formátů 



Oslovení pomocí newsletteru 

 Oslovíme pouze aktivní uživatelky  

 cca 28 000 uživatelů 

 

 Oslovení relevantních a stálých uživatelů 

 

 

 

 



Facebooková kampaň 

 Podpora vybraných formátů a témat 

 Zviditelnění redakčních článků  

 

 Dosah téměř 19 000 uživatelů organicky, 

 V případě zájmu možnost spustit 

placenou kampaň s větším dosahem  

 

 



Push notifikace a soukromá zpráva 

 Nastaveno pro webové rozhraní i pro telefony 

 Push notifikace 

 web: krátký text v pravém dolním 

rohu obrazovky  

 

 

 

 

 

 

 Soukromá zpráva 

 Všichni uživatelé dostanou 

upozornění o zprávě od admina 

 

 Dosah cca 50–60 000 uživatelů  

 

 

 

 

 



Těšíme se na spolupráci 

Dekujeme! 


