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Kdy automatizovat a kdy je naopak vhodný 
individuální přístup?

Efektivita a automatizace
při expanzi e-shopu
do zahraničí



E-shopům pomáháme expandovat do 
zahraničí od roku 2014.
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Zkušenosti v oboru

Rodilí mluvčí Kvalitní podpora

Fair play Zaměřeno na výkon
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Přehled témat
Kdo jsme

Kdy automatizovat

Kdy neautomatizovat

Analýza klíčových slov

SEO překlad

Machine translation

Zákaznická podpora

Online marketing v zahraničí
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Technická:
Dotazy po skončení, ale klidně 

i během webináře.
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Kdy automatizovat
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Kdy automatizovat
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Kdy automatizovat
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Kdy automatizovat
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Kdy automatizovat
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Kdy je vhodný individuální přístup
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Kdy je vhodný individuální přístup
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Kdy je vhodný individuální přístup



15

Kdy je vhodný individuální přístup
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Kdy je vhodný individuální přístup
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Kdy neautomatizovat:
Analýza klíčových slov



18

Cizojazyčná klíčovka: co to je a k čemu při expanzi 
slouží?

Bilingvní napárování klíčových slov v češtině 
s cizojazyčnými klíčovými slovy s nejvyšší hledaností.
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CS: herní křeslo SK: herné kreslo=
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7x vyšší hledanost!!!
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=CS: herní křeslo SK: herné kreslo

SK: herná stolička
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Kdy automatizovat:
SEO překlad
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SEO překlad - automatické zpracování HTML kódu

Export textů z e-shopu do .CSV souboru
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SEO překlad - automatické zpracování HTML kódu

Zpracování .CSV souboru v Memsource



27

SEO překlad

Jak lze ušetřit pomocí automatizace?
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SEO překlad

Jak lze ušetřit pomocí automatizace? 

Zohlednit opakování textu (tzv. repetitions).
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SEO překlad
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SEO překlad
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SEO překlad

Celkem 78,7 % textu přeložíme automaticky.
To je 4 190 normostran textu přeloženého 
zdarma.
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SEO překlad

V tomto případě 
(SEO překlad e-shopu do rumunštiny) 
to byla úspora ve statisících Kč.
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SEO překlad - implementace KWs při lokalizaci
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SEO překlad

Jak ještě ušetřit pomocí automatizace? 
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SEO překlad

Jak ještě ušetřit pomocí automatizace? 

Napojit e-shop do Memsource a řešit 
tzv. přírůstkové překlady.
A využívat přitom překladovou paměť.



36

Kdy 
(ne)automatizovat:

Machine translation
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Machine translation

Kdy ano?
(raw MT)

Kdy s korekturou?
(MT-PE)

Kdy ne!
(SEO překlad)

Interní texty Krátká životnost textů Statické texty (HP apod.)

Jepičí životnost textů Nesouvislé texty Obchodní podmínky

Popisky kategorií

Katalogy

E-mailové šablony
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Machine translation
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Kdy 
(ne)automatizovat:
Zákaznická podpora
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Základní předpoklady

1. Lokální telefonní číslo

2. Rodilý mluvčí

3. Kvalitní zaškolení

4. Průběžné zvyšování kvality
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Zákaznická podpora

Jak automatizovat Jak (co) neautomatizovat
Šablony odpovědí Výběr operátora

Reporting Rodilý mluvčí

SLA Robot u telefonické podpory

Pravidla pro práci s tickety

Spam filtry

Chatbot
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Kdy 
(ne)automatizovat:

Důvěryhodnostní 
analýza
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Kdy 
(ne)automatizovat:
Online marketing
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Online marketing v rumunštině?

SEO specialista

PPC specialista

So-Me specialista

Mergado specialista

...

Rodilý

rumunštinář

/ maďarštinář

/ němčinář...
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Online Marketing

• Pozor na automatické překlady 

PPC inzerátů.

• Pozor na automatický bidding.
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Malé shrnutí na závěr:

• Analýzu klíčových slov udělat pořádně. 
• Při SEO překladu se dá ušetřit spousta peněz zohledněním 

opakování. 
• Nebojte se DeepL a nových technologií.
• U zákaznické podpory zvažte, které automatizační technologie 

budete využívat.
• V online mkt je ruční práce PPC specialisty hlavně na začátku 

nezastupitelná.



Lukáš Kadidlo

Děkujeme za pozornost

Jiří Neužil

+420 605 087 511
expanze@nk-expand.cz

+420 722 344 223
expanze@nk-expand.cz

Máte na nás otázky?


