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Deal of the year... 
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O čom to je? 
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Zdôrazniť zmenu v nákupnom  správaní 

Predstaviť nový spôsob nákupu  

Prejsť si možnosti ako  naňho reagovať 

Poukázať na príklady úspechov 

 



 
 
 

 

 

 

Spôsob akým nakupujeme sa zmenil! 

Consumers are moving 
outside the purchasing 
funnel—changing the way 
they research and buy 
your products. If your 
marketing hasn’t changed 
in response, it should. 

McKinsey & Company 

H1 Slovakia  |  Digitálná cesta k nákupu 



 
 
 

 

 

 

Používate mobilný telefón keď hľadáte reštauráciu? 

Vyskúšate nový podnik/miesto na základe postu priateľa? 

Neuvažujete o využití služieb firmy s negatívnymi referenciami? 

„Likujete“ vašu obľúbenú značku/produkt na Facebooku? 

Kupujete zľavové kupóny pre seba alebo priateľov? 

Vyhľadávate informácie predtým ako sa rozhodnete kde nakúpite? 

Vidíte okolo seba bannery, ktoré Vám pripomínajú, aby ste si 
niečo kúpili? 
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Digitálný vplyv na nákupné správanie 



 
 
 

 

 

 

Google to nazýva “nultý moment pravdy“ 
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Čo robia konzumenti predtým ako nakúpia 
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Čo robia na Slovensku 
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Nová cesta k nákupu  
čo to znamená pre váš marketing? 

“When marketers 
understand this journey 
and direct their 
spending and 
messaging to the 
moments of maximum 
influence, they stand a 
much greater chance of 
reaching consumers in 
the right place at the 
right time with the right 
message.” 

David Court, Director 
Sales & Marketing 
McKinsey & Company 
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Včera Dnes 
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Poznajte vášho zákazníka  
a jeho cestu k nákupu 

 
 

•   Ako sa spotrebitelia o mne dozvedia   
     a budú o mne naďalej počuť? 
•   Ako spotrebitelia zisťujú informácie, 
     hodnotia ich a uprednostňujú ma  
     pred konkurenciou?        
•   Ako sa spotrebitelia rozhodujú o tom, 
     že nakúpia u mňa a kontaktujú ma? 
•   Ako mi spotrebitelia ostanú verní a 
      podelia sa o zážitok s mojou  
     značkou? 
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ZMOT a marketingová prítomnosť 



@h1cz 
@klaboseni 
@twittujeme 
@seotipyataxolab 
@ataxoinsider 

Měření sociálních sítí 
Budování zpětných 
odkazů 

facebook.com/opravna 

Marek Bačo 
Corporate Sales Director 
+420 605 221 464 
marek.baco@h1.cz 

blog.h1.cz 
blog.h1slovakia.sk 

Blog Twitter Linkedin Facebook stránka 
firemní účty odborné skupiny rady a tipy pro Facebook 

Ďakujeme za pozornosť! 
        

  

Katarína Kováčová 
Corporate Sales Manager 
+421 911 668 899 
Katarina.kovacova@h1slovakia.sk 
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