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Představení cestovní kanceláře Delfín travel

Cestovní kancelář Delfín travel má 15letou historii a je lídrem na trhu seniorských 

zájezdů. Jejich služby ročně využívá přes 13000 klientů. Společnost Delfín travel se 

podílí na finanční podpoře projektu Cesta domů. 

Jak jsme s firmou Delfín travel postupovali

Cestovní kancelář Delfín travel měla na Firmy.cz neplacený firemní profil od roku 2011. 

V srpnu 2016 společnost spustila Seznam Naplno.

V lednu roku 2017 jsme se s klientem dohodli na spuštění kampaně s cílením na celou 

ČR. Cílem bylo navýšit výkon z Firmy.cz a podpořit značky.

Spuštěním aukce a investováním v nejnavštěvovanější kategorii Cestovní kanceláře 

a agentury se firemní profil začal zobrazovat na hlavní straně Seznam.cz.

Aukci jsme nastavili tak, aby byl klientův firemní profil v nejnavštěvovanějších 

kategoriích a také se zobrazoval na nejhledanější klíčová slova (např. cestovní kanceláře, 

dovolená atd.) do 5. místa v okrese, kraji i ČR na Firmy.cz a Mapy.cz.

Přidali jsme všechny relevantní kategorie k profilu firmy.

Nastavení celé kampaně včetně hlídání pozic firemního profilu zajišťuje v rámci 

bezplatné správy optimalizátor Firmy.cz.

Díky umístění na 1.–5. pozici v ČR se firma na vybraná klíčová slova zobrazuje 

i v garantovaných upoutávkách na první straně výpisu Seznam vyhledávání. 



Kde můžete být se Seznamem naplno vidět

Vaše firma na hlavní stránce Seznam.cz

Uvidí vás až 2,4 milionů lidí denně. S adresou, 

telefonem, proklikem na vaše stránky 

a možností rovnou si k vám naplánovat trasu.

Upoutávka na firmu ve vyhledávání Seznam.cz

Pokud bude vaše denní investice v aukci 

u vybraných klíčových slov mezi třemi nejvyššími, 

zákazníci vás najdou nejen v hledání na Firmy.cz, 

ale také na Seznam.cz.

Přednostní pozice a zvýraznění na Mapy.cz

Váš profil se zobrazí výše ve vyhledávání na Mapy.

cz. A přímo v mapě bude zvýrazněná fotka vaší 

provozovny či webu.

Přednostní pozice a zvýraznění na Firmy.cz

V hledání na Firmy.cz se váš profil zobrazí výše. 

S větším obrázkem, webovou stránkou, telefonem, 

logem i možností naplánovat jedním klikem trasu 

až k vašim dveřím. Získáte tak i cenný zpětný 

odkaz.



Jaké byly výsledky

Díky profilu Seznam naplno došlo k výraznému navýšení počtu zobrazení firemního 

profilu a vzrostl také počet prokliků do firemního profilu i na webové stránky klienta.

Před optimalizací

Po optimalizaci

zobrazení ve výsledku zobrazení detailu
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Klíče k úspěchu

Hlavní doporučení pro nastavování výkonnostně orientovaných kampaní

1. Vyberte kvalitní úvodní fotografii firemního zápisu.

2. Do popisu činnosti firmy zakomponujte smysluplně do vět nejdůležitější vyhledávací

 dotazy.

3. Na všechny pobočky firmy přidejte všechny kategorie, které souvisejí s vaším

 oborem činnosti.

4. Nastavte aukci dle rozpočtu od nejnavštěvovanějších kategorií po nejméně

 navštěvované tak, abyste dosáhli požadovaných pozic.

5. Do sledovaných klíčových slov přidejte nejvyhledávanější slova související s vaším

 oborem.

6. Ověřte, na jaké pozici se na tato klíčová slova zobrazujete. Pokud zatím

 nedosahujete požadovaných pozic, navyšujte investici v nejnavštěvovanějších

 kategoriích, které klíčová slovo ovlivňují. 

7. Pokud vám to dovoluje váš rozpočet, dostaňte svoji firmu do vyhledávání a na hlavní 

 stranu Seznam.cz. Budete tak cílit na větší počet zákazníků a zároveň propagovat 

 svou značku.

O cestovní kanceláři Delfín travel

Cestovní kancelář Delfín travel organizuje pobytové, poznávací a exotické zájezdy po 

celém světě a poskytuje nadstandardní průvodcovský a delegátský servis. Zaměřuje se 

především na klientelu 55+. Od roku 2011 je oficiálním partnerem programu španělské 

vlády – Europe Senior Tourism, který se zaměřuje na podporu sociální evropské 

seniorské turistiky. V roce 2015 se společnost stala jeho jediným českým oficiálním 

zástupcem. 


