
Nabídka SEO a SEM služeb



Představení společnosti



MediaUp.cz

Jsme přátelská agentura zajišťující full servis v oblasti internetového marketingu na profesionální úrovni a působením 9 let na trhu.

● smysl pro preciznost a zodpovědnost
● osobitý a přátelský přístup
● inovativní mladý kolektiv profesionálů
● prokazatelný důraz na kvalitu a výsledky dodávaných služeb
● dlouhodobé spolupráce založené na spokojenosti klientů

Reference:

                                                    
a další



SEO



SEO optimalizace

● SEO napomáhá ke zvýšení viditelnosti stránek ve výsledcích 
vyhledávání. Oproti placené reklamě nefunguje hned po zahájení 
optimalizace stránek, narozdíl od nich má zase naopak dlouhodobé 
výsledky a není závislá na kreditu třetím stranám (Google, Seznam)

● Přivádí na web dobře zacílenou přirozenou návštěvnost z vyhledávačů, 
tzv. organickou návštěvnost

● Výsledky stránek u vyhledávačů ovlivňují tzv. onpage a offpage faktory 
stránek.

● Onpage faktory stránek se rozdělují na technické - ty které je možné 
ovlivnit změnami ve zdrojovém kódu stránek - a obsahové (tedy texty, 
obrázky, videa apod.)

● Offpage faktory stránek se nachází vně webu, jedná se o zpětné 
odkazy z referenčních domén, které odkazují na web. Ve spojitosti s 
offpage faktory je často zmiňován tzv. odkazový profil a jeho tvorba. 
Budování odkazového profilu webových stránek se nazývá linkbuilding. 
Nedílnou součástí jak pro linkbuilding a onpage webu je copywriting, 
který představuje profesionálně psané texty dle aktuálních norem pro 
SEO a hlavně také líbivé, tématické a zajímavé čtení pro návštěvníka 
webu. Vice informací ZDE

SEO představuje až 60-100% obratu našich klientů.

http://www.mediaup.cz/seo-optimalizace-webu-pro-vyhledavace/


V čem jsme jiní a unikátní?
Proč máme až o 50% nižší ceny a skvělé výsledky?



Nenašli jsme svatý grál na SEO, ale vlastníme kvalitní magazíny, které naleznete na předních 
místech vyhledávačů Google a Seznam a máme 8 let zkušeností.

Od roku 2014 provozujeme koncept magazínů, které splňují veškeré náležitosti a požadavky pro kvalitní odkazový profil a jsou našim 
klientům neodmyslitelným přínosem v budování pozic. Tyto magazíny naleznete na předních místech vyhledávačů. Více informací ZDE.

Kvalitní onpage, linkbuilding a obsah jsou klíčem k úspěchu. Na internetu naleznete mnoho webů pro publikace která však nemají žádnou 
kvalitu, návštěvnost ani váhu pro SEO. Díky pravidelné optimalizaci našich magazínů mají naši klienti skvělé výsledky, a pokud to není nutné, 
nebo vyžadováno, nemusíte hradit drahé publikace třetím stranám. 

FirstMan.cz – návštěvnost, 1. strana na Google a Seznam.cz, 1700 fans na facebooku

FirstWoman.cz – návštěvnost, 1. strana na Seznam.cz, 3400 fans na facebooku

FirstHome.cz – návštěvnost, 1. strana na Google, 1800 fans na facebooku

FirstBaby.cz – aktuálně probíhá redesign

http://www.mediaup.cz/publikace-pr-linkbuilding-magaziny/
https://firstman.cz/navstevnost-webu/
https://www.google.cz/search?client=safari&sxsrf=ACYBGNTEAhlAJMrVLDuVcTSbume35Ozi-g%3A1578339102912&source=hp&ei=HosTXoWvNYXMwQLUm6T4BQ&q=magaz%C3%ADn+pro+mu%C5%BEe&oq=magaz%C3%ADn+pro+mu%C5%BEe&gs_l=psy-ab.3..35i39.1911.10356..10595...8.0..1.235.2868.12j11j2......0....1..gws-wiz.....10..35i362i39j0i131j0j0i10j0i22i30j0i22i10i30.FT4c6Skfyt8&ved=0ahUKEwiFtr-s2-_mAhUFZlAKHdQNCV8Q4dUDCAk&uact=5
https://search.seznam.cz/?q=magaz%C3%ADn+pro+mu%C5%BEe&oq=magaz%C3%ADn+pro+mu%C5%BEe&aq=-1&sourceid=szn-HP&su=ke&sgId=NjEyNjg3NDggMTU3ODMzOTQ3Mi40NjM%3D
https://www.firstwoman.cz/navstevnost-webu/
https://search.seznam.cz/?q=magaz%C3%ADn%20pro%20%C5%BEeny&count=10&pId=oCSdQiBElFwEp58g7h2N&from=10
https://firsthome.cz/navstevnost-webu/
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=ACYBGNR-XEzc68xBLejXZKgu2l9EM86TUA%3A1578339401940&ei=SYwTXo2EOYyGgQa8h7fQBw&q=magaz%C3%ADn+o+bydlen%C3%AD&oq=magaz%C3%ADn+o+bydlen%C3%AD&gs_l=psy-ab.3..0i71l8.0.0..7175...0.2..0.0.0.......0......gws-wiz.NCbr3Eb2Uog&ved=0ahUKEwjNzIy73O_mAhUMQ8AKHbzDDXoQ4dUDCAo&uact=5


Výsledky v praxi



Ukázka naší práce v praxi:

Prezentační web: E-shop:

více referencí ZDE

S firmou MediaUp Agency s.r.o. spolupracujeme již od roku 2017 a z naší 
strany naprostá spokojenost. Výkon našeho e-shopu se několikanásobně 
zvýšil a přitom náklady na reklamu se poměrově snížily. Co se týče 
marketingu jsou to opravdoví odborníci, neustále zapracovávají různá 
vylepšení a je vidět, že jdou s dobou. My od nich máme full service od A do Z 
– o marketing se nestaráme a věnujeme se pouze naší práci, víme, že na 
MediaUp Agency s.r.o  se můžeme spolehnout. Tuto firmu můžeme 
doporučit! p. Mráz



PPC kampaně



PPC kampaně

PPC reklamu rozlišujeme na PPC v obsahové síti a ve 
vyhledávání. Každé má své specifické vlastnosti a odlišný 
výsledný efekt. Aby bylo dosaženo maximálního efektu, 
doporučuje se investovat do obou typů reklam.

PPC reklama ve vyhledávání patří k nejefektivnějším formám 
reklam, které jsou marketingem využívány. Jsou považovány za 
inzerci, kdy potencionální zákazník nebo klient zadá do 
vyhledávače klíčové slovo a díky PPC reklamě se mu zobrazí ve 
vyhledávání na prvních pozicích popřípadě v bočním sloupci 
právě Váš produkt a možnost prokliknutí na Váš web.

PPC v obsahové síti zajistí, aby i uživatelé, kteří Váš produkt 
zatím nechtějí nebo neznají, zájem získali. Jaké druhy cílení jsou 
k dispozici? Je jich hned několik. Odvíjejí se podle zájmů daného 
uživatele, témat webů, podle věkové skupiny, konkrétního místa, 
odkud je vyhledávání uskutečněno a mnoha dalšího. Těch 
faktorů, které cílení ovlivňují, je mnoho. Každopádně díky PPC v 
obsahové síti dojde k masivnímu zásahu uživatelů.

Obsahová a vyhledávací síť



PPC kampaně

remarketing, nákupy

● Remarketing znamená laicky zacílení na uživatele, 
kteří již Váš web navštívili, ale opustili ho.

● Pokud si myslíte, že když přijde na Váš web 
potencionální zákazník, Vaši nabídku si prohlédne a 
následně web opustí, že se jedná o tragédii a o ztrátu 
šance, jste na omylu. Je tomu právě naopak. Díky 
remarketingu se návštěvníkovi Vašeho webu začnou 
zobrazovat Vaše bannery při prohlížení jiných webů a 
díky kliknutí na banner se vrátí opět na Váš web a z 
pouhého návštěvníka se stane zákazník

● Nákupy umožňují kupujícím rychle a snadno najít vaše 
produkty na Googlu a Seznamu.

● Touto službou můžete přilákat více potenciálních 
kupujících. Oslovíte kupující, kteří ve vyhledávání 
aktuálně hledají konkrétní zboží.

● Máte pod kontrolou informace o svých produktech. 
Informace o produktech jsou přesné a aktuální, takže 
zákazníci snadno najdou relevantní zboží.



PPC reklama

Adwords Search GDN

●Jedná se o reklamní síť Google která zahrnuje YouTube, 
Gmail a mnoho dalších služeb. S tisíci uživatelů 
internetu, kteří navštěvují tyto stránky denně, reklamní 
síť Google (GDN) umožňuje umístit reklamu na těchto 
webových stránkách k maximální expozici s přesným 
zacílením dle zájmů a to i včetně zobrazení v 
mobilních zařízeních. Stejně jako u SEM (Sklik, 
Adwords) se zde platí za proklik, tedy pouhé zobrazení 
je zdarma.

Adidas reklama se zobrazuje na pravé straně, když uživatelé YouTube vyhledávání 
"sportovní" a podobná videa.

(to samé tedy lze využít s konkrétní značkou a vyhledáváním včetně demografického 
zacílení)



Ukázka výsledku optimalizace Google PLA: 

Scóre optimalizace 98% 
PNO 9,96%  



Jak vypadá růst našich klientů:

E-shop 1 - měsíční růst

E-shop 2 - roční růst



Ceník



Cena SEO služeb 

1. varianta - 999,-Kč/h + dph
2. variatna - fix + % z obratu

Časová investice je individuální dle velikosti a potřeb 
e-shopu / webu. Malé prezentační weby začínají od 5000,-Kč 
a eshopy od 8000,-Kč.



Cena PPC služeb - 999,-Kč/h + dph

Orientační časová investice:

Časová investice je individuální dle projektu a využitých 
akvizic.

● Připravíme strategické PPC kampaně, které budou skutečně 
efektivní

● Ověříme, jaká reklama bude ve vyhledávačích a obsahové síti 
ta nejlepší právě pro Váš druh podnikání

● Případně provedeme audit Vašich stávajících reklam a 
doporučíme, jak je zlepšit

● Navrhneme kompletní řešení pro Váš business
● Postaráme se o pravidelnou správu a aktualizaci kampaní



tomas.pesava@mediaup.cz, MediaUp.cz, Osvoboditelů 2649 LOUNY, Bucharova 2657/12, PRAHA 13

mailto:tomas.pesava@mediaup.cz
http://www.mediaup.cz/

