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Analýza návštěvnosti webu 

Těžíte z návštěvnosti Vašeho webu či e-shopu maximum? Přináší Vám Vaše internetová 

prezentace dostatek klientů? Používáte Google Analytics, ale máte pocit, že jejich 

potenciál je mnohem vyšší? 

Neznáte-li odpovědi na tyto otázky, pomůžeme Vám je najít. 

Standardní obsah reportu o návštěvnosti webu 

1. Základní data návštěvnosti 

a) Srovnání dlouhodobého vývoje návštěvnosti 

b) Nejnavštěvovanější obsah/produkty v e-shopu 

c) Analýza zdrojů návštěvnosti a klíčových slov 

2. Přínos placených zdrojů a inzerce 

3. Mapa nejčastěji klikaných míst na stránkách 

Orientační ceník 

!!! Ceny zahrnují veškeré konzultace při nastavení služby. Ke každému reportu máte 

v ceně doporučení a tipy na zefektivnění Vašeho webu a až hodinovou konzultaci 

s analytikem, který Vám zodpoví případné dotazy osobně, po telefonu nebo mailem. 

Zadání Standardní výstup 
Orientační cena 

bez DPH 

Jednorázová 

komplexní analýza 

se standardním 

obsahem 

 Analýza historie návštěvnosti až 1 rok 

zpět,  

 identifikace nedostatků a návrhy na 

zlepšení. 

4.000 Kč 

Pravidelný měsíční 

report 

– příklad služby na 

6 měsíců  

1. měsíc – nastavení požadovaných 

parametrů reportu, zpracování 

historického srovnání 

3.000 Kč 

9
.0

0
0

 K
č
 

2. měsíc – doladění požadovaných 

parametrů, přidání dalších parametrů, 

které se na základě konzultací ukázaly 

jako žádoucí sledovat 

2.000 Kč 

3. měsíc – report dle nastavené struktury 1.000 Kč 

4. měsíc – report dle nastavené struktury 1.000 Kč 

5. měsíc – report dle nastavené struktury 1.000 Kč 

6. měsíc – report dle nastavené struktury 1.000 Kč 

 

Podmínkou analýzy je používání nástroje Google Analytics. V případě, že tento nástroj na 

svých stránkách nepoužíváte, pomůžeme Vám s jeho nastavením. 

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Finální nabídková cena se odvíjí od případných 

speciálních potřeb a požadavků klienta.   

http://www.everesta.cz/sluzby-firmam/analyzy-reserse-pruzkumy-trhu
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Vyzkoušeli jsme to na sobě 

Takto vypadá obsah reportu, který si každý měsíc sestavujeme pro sebe. Jak je vidět,     

i náš report se vyvíjí. V případě zájmu Vám ukázku zašleme v kompletní verzi. 

 

   

Co dalšího Vám můžeme v této oblasti nabídnout: 

 Dotazníkové šetření mezi Vašimi potenciálními klienty. 

 Analýza trhu z makroekonomického pohledu, trendy a prognózy. 

 Analýza návštěvnosti webu a dalších obchodních kanálů. 

 CRM a Business intelligence pro malé a střední podniky. 

 Základní finanční analýzy. 
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