
Analýza konkurence
v online prostředí



Jsem Milan Fiala
A věnuji se online expanzi do zahraničí.

LinkedIn: Milan Fiala
Email: milan.fiala.cz@gmail.com

Ahoj!
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1. Jak najít
konkurenci
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Jak najít konkurenci
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“
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“

Pomocí nástrojů dokážete najít 
zpravidla konkurenci 

marketingovou, která se ne vždy 
nutně musí shodovat s konkurencí 

byznysovou
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Jak najít konkurenci
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Jak najít konkurenci
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Jak najít konkurenci

13



Jak najít
konkurenci
• Firmy.cz / Google Maps
• Google Search
• Google Ads
• Similarweb / Ahrefs / SEMRUSH
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2. Finanční 
stabilita
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Finanční stabilita
konkurence
• SK: https://www.finstat.sk/
• CZ: https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
• DE: https://www.unternehmensregister.de/ureg/
• PL: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df
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3. Share of
Search
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“

“Share of Search (SoS) appears to 
represent 83% of a brand's Share

of Market (SoM) on average.”

18

James Hankins at IPA EffWorks Global 2021



“

Share of search = Number of
searches for your brand ÷ Number

of searches for all competitors
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Share of Search
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Známost značky
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4. Analýza brand
perception

23



Analýza brand 
perception
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5. Analýza 
produktů / 
služeb
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“

Manuální analýza :-)
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6. Analýza webů 
konkurence
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Co analyzovat

A. Grafická podoba / design
B. Struktura / kategorie
C. Platební metody / shipping
D. Košík / cesta k získání leadu
E. Nástroje
F. Rychlost webů
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Questions to ask

◉ Are they promoting specific keywords or search terms to reflect what customers may be
looking for? 

◉ What is their page structure: do they have pages per product, industry, service, or all? 

◉ What CTAs do they have on their site; are they giving anything away for free, like a report, 
asset, or consultation?

◉ Do they have a live chat on their site? If so, is it a real person or a chatbot?
◉ What type of support do they offer customers? Phone, email, or other? Pay attention to 

things like their Service Level Agreements (SLAs) too. Is their support 24/7, do they
promise to email back within 24 hours – it’s all good intel, and it can all be used to help you
succeed.
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Nástroje

◉ Builtwith.com
◉ Ghostery.com
◉ Lighthouse (PageSpeed Insights)
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7. Analýza 
pricingu
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Nákladově orientovaná 
tvorba cen
K celkovým nákladům na produkt 
přičte tzv. přirážka nebo marže. Někteří 
prodejci přímo zákazníkům uvádějí, že 
budoucí cena produktu bude 
stanovena jako celkové náklady s 
určitou přirážkou.

Stanovení ceny podle 
konkurence
Při použití metody stanovení ceny 
podle konkurence určuje firma své 
ceny s menším ohledem na své 
náklady či poptávku, zato převážně
podle cen, které mají její konkurenti. 
Tuto cenu buď zachovávají stejnou, 
nebo jenom o málo vyšší či nižší..
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Cenová strategie



“
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“
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Cenová strategie

Cena nad průměrnou hladinou trhu
• Brand perception jako prémiový produkt
• Potenciální ztráta zákazníků 

Cena v průměrné hladině trhu
• Maximalizace market share, USPs mohou sloužit jako “bonus“
• Nutné časté „přizpůsobování“ konkurenci a trhu

Cena pod průměrnou hladinou trhu
• Možná ztráta dobré „brand perception“
• Dobrá strategie pokud nepoužíváte pro celý webu



Srovnání cen
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8. Analýza 
návštěvnosti
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Similarweb.com
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“

Data z nástrojů je důležité brát 
relativně, nikoli absolutně.
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SEMRUSH.com
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Search Engine
Optimization
◉ Celková organická návštěvnost (následně dělení 

brand / nonbrand)
◉ Velikost webů
◉ Autorita webů
◉ Analýza publikačního plánu
◉ Content Gap Analýza
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Search Engine
Advertising
◉ Google Shopping
◉ Search Ads – klíčová slova a podoba inzerátů
◉ Odhad marketingových investic?
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SEMRUSH.com
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Sociální sítě

◉ Jaké kanály konkurence používá?
◉ Analýza komunikace (tykání / 

vykání, apod...)
◉ Community Management
◉ Facebook Ads Library
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Influencer
marketing
◉ Mention.com (placený)
◉ social-searcher.com (zdarma)
◉ Společnost firmy na Instagramu – příspěvky, kde je 

označená
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Další kanály k 
analýze
◉ Marketplaces
◉ Zbožové srovnávače
◉ Aplikace
◉ Affiliate marketing
◉ Recenzní portály
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8. Analýza týmu 
a HR aktivit
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Analýza týmu
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Analýza HR aktivit
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10. Analýza zmínek 
a online PR aktivit
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Analýza zmínek a 
online PR aktivit
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Analýza zmínek
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11. Monitoring & 
Alerting
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Analýza zmínek
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Monitoring
konkurence

61



Monitoring 
konkurence
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“

Analyzujte svou konkurenci a inspirujte se do 
vlastního podnikání. Neopakujte jejich 
chybné kroky, replikujte (ale nekraďte) 

úspěšné postupy a držte si přehled o tom, co 
konkurence dělá.
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12. Mystery
Shopping
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Prostor pro diskusi
◉ Milan Fiala
◉ milan.fiala.cz@gmail.com

Děkuji!

66


