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VYUŽITÍ  PPC  REKLAMY  KE  ZVÝŠENÍ  
PRODEJE  INTERNETOVÉHO  OBCHODU

This diploma thesis is focused on usage of PPC 
advertising to increase sales of selected 
e-shop.
The teoretical part of this diploma thesis deals 
with the definition of internet marketing and in-
ternet advertising. The next part of thesis is fo-
cused on the definition of PPC advertising, the 
basic terms associated with it and the types of 
PPC campaigns. There is introduced a structu-
re of the PPC campaign and basic metrics for 
its evaluation and optimalization. In the practical 
part, the thesis deals with the analysis of the ini-
tial state of PPC campaigns of a selected com-
pany. On this basis, shortcomings are identified 
and new campaigns are suggested. The main 
benefit of the thesis is the implementation of 
newly suggested campaigns to increase the 
sales of the selected e-shop.
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Tato diplomová práce se zaměřuje na využití 
PPC reklamy ke zvýšení prodeje vybraného in-
ternetového obchodu.
Teoretická část diplomové práce se zabývá vy-
mezením internetového marketingu a interne-
tové reklamy. Dále je teoretická část zaměřena 
na definování PPC reklamy, základních pojmů s 
ní spojené a druhy PPC kampaní. Také je zde 
přestavena struktura PPC kampaně a základní 
metriky pro její vyhodnocování a optimalizaci. 
Praktická část vychází z části teoretické. Na zá-
kladě analýzy výchozího stavu PPC kampaní 
vybrané společnosti jsou zjištěny nedostatky a 
následně navrhnuty kampaně nové. Hlavním 
přínosem práce je implementace těchto 
nových kampaní s dosažení zvýšení prodeje in-
ternetového obchodu.
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