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Dnešní program

2
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“

“Obchodní expanze do zahraničí 
nebyla nikdy jednodušší, než je

tomu dnes.”
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“

Expanzi se věnuje až 38% českých 
e-shopů. (v Polsku je to 8%, v 
Maďarsku 8% a průměr EU je 

16%).
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Expanze 
obecně
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Důvody k expanzi

◉ Saturace domácího trhu
◉ Zvýšení obratu 
◉ Rozložení obratu do více zdrojů
◉ Ambice, vlastní zájem
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Důvody k expanzi

Nemusíte být jedničkou na tuzemském trhu, 
abyste zahájili zahraniční expanzi
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Důvody k expanzi

Expanze není vhodná pro každého :-)
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Proč do Německa
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◉ Stabilní a výkonný trh
◉ Kulturní příbuznost
◉ Dobrá reputace

Zdroj: statistikarmy.cz



Na co v DE 
nezapomenout
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“

Alfou a omegou v německém

onlajnu je důvěryhodnost.
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Působte 
důvěryhodně
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◉ Budujte známý a důvěryhodný brand

◉ Německé sídlo a německá společnost

◉ Zajistěte bezchybný překlad webu do němčiny a jeho 
lokalizaci

◉ Prvky důvěryhodnosti na webu (certifikáty, telefonní 
čísla,...)

◉ Důležité je právní online minimum

◉ Používejte pro Němce známé platební metody a dopravu



“

Plňte své závazky a komunikujte.
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Působte 
důvěryhodně
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“

PayPal a faktura (Klarna)!

17



18



Shipping
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◉ Velká vratkovost (zejména ve fashion oblasti)

◉ Doba dodání 2-3 dny

◉ Bezplatné posílání reklamací a vratek (prodloužená lhůta 
na vratky 100 dní)



“

Doprava zdarma… ☺
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“

Doprava zdarma… ☺
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“
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Proč do Německa
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Online rozdíly
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Xing - vývoj 
popularity
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Xing
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Zdroj dat: Ahrefs



LinkedIn
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Zdroj dat: Ahrefs



Vývoj v Google Trends
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Zdroj dat: Google 
Trends



Xing - počet uživatelů

31

Zdroj dat: Google



Xing - počet uživatelů
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Zdroj dat: Google



Vývoj v Google Trends
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Zdroj dat: Google 
Trends



Vývoj v Google Trends
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Zdroj dat: Google 
Trends



Xing - DACH
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Zdroj dat: Ahrefs

Koeficienty brand awareness:

◉ DE: 8.6
◉ AT: 3.4
◉ CH: 1.9



Cílová skupina
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Zdroj dat: tobesocial.de



Vývoj v Google Trends

37

Zdroj dat: Google 
Trends



Cílová skupina
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Zdroj dat: allairt.com



Cílová skupina
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Zdroj dat: allairt.com



LinkedIn vs. Xing.de
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Srovnání možností
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◉ Xing - skupiny a eventy
◉ LinkedIN - reklamy, dosah, více obsahových 

formátů



Xing.de - skupiny
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Srovnání možností
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Shrnutí vývoje
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Shrnutí vývoje
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Zkoušejte, dokud je ještě čas… :-)



Placená reklama

46



Příležitosti pro firmy
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Zdroj dat: tobesocial.de

◉ … 



Specifika Xing Ads

◉ možnost zacílení na konkrétní firmy, pozice, 
senioritu

◉ minimální denní budget na kampaň 3$ 
◉ možnost platby za CPC a CPM
◉ propagace akcí 
◉ možnost automaticky zvát uživatele skupin na 

akce
◉ možnost propagace ve skupinách

48



LinkedIn Ads specifika

◉ možnost zacílení na firmy, senioritu, vzdělání, 
pozice… 

◉ minimální denní budget od 10$
◉ platby za CPM, CPC
◉ více formátů reklam 
◉ ne úplně propracované, ale přesto alespoň 

základní měření :) 
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Cílení Xing Ads

50



Cílení LinkedIn Ads
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Typy kampaní Xing vs. LinkedIn
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Měření
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Algoritmus

◉ LinkedIn vs. Xing - síť lidí vs. vaše témata 
◉ Reklamy ale fungují téměř stejně 
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Srovnání cen - LinkedIn
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◉ CPC - avg 4,2 $, rozmezí 3 - 10 $
◉ CPM - avg. 7,5$, rozmezí 5 - 50$
◉ CTR - avg. 0,27 %

(Data z roku 2020)



Srovnání cen
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Srovnání cen - XING
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◉ CPC - avg. 0,99$
◉ CPM - avg. 11,25 $
◉ CTR - avg. 0,33 %

(Data z roku 2020)



Typy reklam
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LinkedIn
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LinkedIn
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LinkedIn
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LinkedIn
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LinkedIn - lead ads
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XING - sponzorované příspěvky
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XING - lead ads
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XING - video ads
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XING - sponzorované články
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XING
- sponzorovaný e-mailing
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Jak začít?
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Profil
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Firemní stránka
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Reklamní účet
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XING - profil
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XING - firemní profil
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XING - reklamní účet - www.xing.com/xam
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Shrnutí
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◉ LinkedIn nabízí více možností a lepší měření efektivity reklam
◉ Xing zatím velmi dobře pracuje se skupinami a eventy 
◉ Xing je nástroj tradičních, německy mluvících a více lokálních 

firem
◉ Pokud je taková firma vaším zákazníkem, reklamu je dobré 

minimálně zkusit
◉ Xing je zároveň mnohem větší z pohledu HR inzerátů a nabídky 

pozic



Prostor pro diskusi
◉ Kristýna Bašusová (kristynabas@gmail.com)
◉ Milan Fiala (milan.fiala.cz@gmail.com)

Díky!
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