
E-shopy byly testovány v období 1. 6. 2021 až 30. 6. 2021, tedy po dobu jednoho měsíce. Některé údaje z Mailhuntu jsou ale 
zprůměrované za celý rok zpět - viz informace v závorkách.
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INSPIRACE4.

Od koho se tedy inspirovat?

Doporučujeme newslettery e-shopu Hudy. 
Zahrnují všechny informace, které musí být 
v patičce, jejich newslettery jsou přiměřeně 

dlouhé, nekomunikují pouze produkty,
ale například i články na blogu, a jako prvek 
personalizace zobrazují zákazníkům jejich 

nejbližší prodejnu. 
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PRAVIDELNÉ ROZESÍLKY3.

K analýze pravidelných rozesílek nám pomohla firma Mailhunt. 
Díky Mailhuntu jsme mohli zaznamenat, jak často, v jaké dny 
a v kolik hodin e-shopy posílají newslettery, průměrnou délku 
předmětu nebo třeba jaký nástroj daný e-shop používá.

Žádné „zlaté pravidlo“ neexistuje
E-shopy rozesílají v rozmezí od 0 po 31 newsletterů za měsíc (tedy i každý den). To 
samé platí pro oblíbené dny, hodiny pro rozeslání, délku předmětu i použitý rozesílací 
nástroj. Jedinou radu, kterou zde můžeme dát, je: posílejte, analyzujte a vyhodno-
cujte. Pro každý e-shop funguje něco jiného a nejlepší nastavení pro rozesílání zjistíte 
jednoduše z vašich dat. Dobrá analytika je tedy nutností.

i

Jak mají e-shopy nastavené rozesílky?

Podrobněji se podíváme na jednotlivé aspekty pravidelných rozesílek námi testovaných 
e-shopů za měsíc červen 2021. Výsledky jsou hodně různorodé, ale zajímavé.

I. Počet newsletterů za měsíc
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II. Ve které dny rozesílají

Po Út St Čt Pá So Ne

Kupkolo v červnu
neposlalo žádný 

newsletter

SportObchod rozesílá vždy jiný den

inSPORTline rozesílá vždy jiný den

Altisport rozesílá
KAŽDÝ den!

III. Ve kterém čase rozesílají
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SportObchod rozesílá vždy v jiný čas

inSPORTline rozesílá vždy v jiný čas

IV. Průměrná délka předmětu (celoroční Ø)
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celoroční průměr, Kupkolo 
v červnu 2021 jako jediné 

neposlalo žádný newsletter

V. Nejčastější výše slevy

70 %

61 %50 %

5 %

30 %

10 %

3 % 40 % Kupkolo a Decathlon
v rozesílkách nenabízejí 

žádné slevy

0 %

Jak si stojí rozesílky z hlediska obsahu?

Jednotlivé rozesílky jsme hodnotili podle několika náležitostí. Patří mezi ně předmět, 
pre-header, odesílací doména, délka newsletteru a počet produktů, patička e-mailu, 

personalizace a dynamické bloky.

I. Předmět

Pravděpodobně nejdůležitější část newsletteru. Je to důvod, proč lidé newsletter 
(ne)otevřou. Jednou formou, jak zaujmout uživatele, je samotný text. E-shopy

používají různé praktiky pro nalákání uživatele, například ani jeden
z e-shopů nepoužívá v předmětu oslovení, což je poměrně efektivní

způsob, jak získat pozornost. Druhou formou, jak zaujmout
v předmětu, jsou emotikony. Není na ně ale jednotný

názor, jestli je vhodné je používat, a z testovaných
e-shopů je používá celá polovina.

II. Pre-header

Díky pre-headeru můžete do řádku v inboxu dostat další informace a zamezit
zobrazení textu z těla e-mailu (například “Zobrazit webovou verzi”).

Z testovaných e-shopů ho používá většina.

Decathlon
používá ve svých rozesílkách 
většinou stejný pre-header

- málokdy ho mění.

i
4camping, AltiSport 
a Hervis pre-header

nepoužívají.

...a jak se použití pre-headeru projeví v praxi:

III. Délka newsletteru

Není přesně dané, jak dlouhý by měl být newsletter 
nebo kolik by se mělo přidávat produktů. Pozornost 

uživatelů nevydrží moc dlouho, takže nejlepší cesta je 
snažit se držet newslettery stručné s přiměřeným 

počtem produktů. Perfektní délku pro vás se opět
nejpřesněji dozvíte vlastním testováním.

Nadměrná délka newsletteru odrazuje zákazníky
Extrémě dlouhé rozesílky posílá 4camping, vždy s více než 20 produkty, a Altisport, 
u kterého skoro ani není možné dojet až na konec výpisu produktů.!

Ø 10
produktů

u většiny
e-shopů

IV. Patička

V patičce každého newsletteru nesmí chybět 
tyto tři informace: celá adresa, důvod, proč 
uživateli tento e-mail přišel, a možnost se 
z pravidelných rozesílek odhlásit. Jen tři 
e-shopy splňují všechny podmínky, ostatním 
vždy alespoň jedna informace chybí. 

V. Personalizace a dynamické prvky

Prvky, které nejsou sice nezbytné, ale povýší
newslettery na další úroveň. Pod dynamickými 

prvky si můžete představit například odpočet
limitované nabídky, pod personalizací například 

oslovení nebo naposledy navštívené produkty. To 
však využívají pouze 3 e-shopy z námi testovaných.

Odpočet
(dynamický prvek)

Nejbližší 
prodejna
(personalizace)Oslovení

(personalizace)

Hudy jde v automatizaci ze všech testovaných e-shopů nejdále
Kromě e-mailu s připomenutím opuštěného košíku, kde nabízí motivační slevu 100 Kč, 
také jako jediné používá svátkovou kampaň, a také se slevovým kuponem na 
100 Kč. Dokonce i tuto slevu nám ještě po pěti dnech znovu připomněli.



VI. Automatizace

Kromě pravidelných rozesílek jsme analyzovali
i automatizované kampaně. Mezi nejčastější patří 
svátková kampaň a opuštěný košík. Jsou to
skvělé způsoby, jak komunikovat se zákazníkem, 
aniž byste museli hnout prstem. Přesto je
využívají pouze čtyři e-shopy. Všechny
čtyři mají nastavenou automatizaci
opuštěný košík, ale jediné Hudy ještě
po dvou dnech posílá motivační slevu
100 Kč pro dokončení objednávky.

Opuštěný
košík

?

Svátková
kampaň

9.
Jana

pouze
Hudy

SBĚR KONTAKTŮ2.

Jaké jsou ty nejvýznamnější způsoby budování databáze kontaktů?

Nejčastějším způsobem, jak získávat kontakty do své databáze
kontaktů, je skrze objednávky. Intersport a Sportisimo pravidelnou 
rozesílku na kontakty z objednávek ale neposílají.Z objednávky

Souhlas se zasíláním novinek

Jeden z nejvíce využívaných způsobů 
je dnes popup okno, ale využívají jej 
pouze tyto dva e-shopy – 4camping 
a inSPORTline. U inSPORTline se ale 
objevilo hned po příchodu na stránku. 
Výše slevy byla u obou eshopů stejná.

Pomocí popup 
okna

SLEVA
100 Kč

Přihlašovací formulář v patičce už využívá více e-shopů. 
Zde nabídka slevy na první nákup není tak běžná, nabízí ji 
pouze Intersport (100 Kč na první nákup). Kromě e-mailu 
Hervis už sbírá i jméno, pohlaví a město, pro možnost 
personalizace v další rozesílce.

Pomocí formuláře 
v patičce

webu

6
z
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Odebírat »

Popup okno a formulář v patičce webu
Tyto nástroje mohou být velmi efektivní způsoby, jak získat nové kontakty do své 
databáze a proměnit je v zákazníky. Důležité je ale zajistit správnou implementaci, 
aby zákazníkům přišly slevové kódy a nebo se opravdu začaly posílat newslettery. 
Například 4camping sice má v patičce webu přihlašovací formulář, ale když se přes 
něj přihlásíte, žádný newsletter nečekejte.

i

Onboarding

Vyplnili jsme popup okno, nebo formulář v patičce – a co dál? 
Vždy by měl následovat double opt-in, který ověří, že dotyčný 
zadal svůj e-mail do formuláře sám. I když v zákoně o GDPR 

není stanoveno, že double opt-in je povinný, měl by ho mít 
každý e-shop. Z testovaných e-shopů ho ale mají pouze 3.

Double
Opt-in

Pokud e-shopy slíbily ve formuláři slevu, e-mail s kuponem následoval 
hned po ověření adresy. Tím ale proces onboardingu pro všechny 
e-shopy skončil.%

Kam se podělo uvítání a představení e-shopu?
Ani jeden z e-shopů po registraci kontaktu neposlal žádný uvítací e-mail 
s představením e-shopu či jinými informacemi k rozesílkám. Jednoduše kontakt 
zařadil do databáze a pravidelné rozesílky mu začnou chodit. To určitě není správně.

!

Jak sbírají kontakty testované e-shopy?

Odebírat »

Odebírat » Odebírat »

Odebírat »

Odebírat » Odebírat »

TRANSAKČNÍ E-MAILY1.

Transakční e-maily zahrnují veškerou komunikaci e-shopu se zákazníkem 
po dokončení objednávky. Obvykle se jedná o potvrzení objednávky, informace 

o dopravě zásilky a žádost o recenzi zakoupeného produktu nebo služby. 
My jsme se zaměřili na to, kolik a jaké druhy e-mailů zkoumané e-shopy posílají, 

o čem informují a například i jestli e-maily personalizují.

fakturační
údaje odkaz 

na sledování 
zásilky

konkrétní 
místo 

vyzvednutí

shrnutí 
objednávky

obchodní
podmínky

způsob
dopravy

jak na 
výměnu, 
vrácení

přibližné 
datum

doručení

Jaký by měly mít obsah?Kolik e-mailů posílat?

2x

Většina
e-shopů

Ideální počet

• zvlášť zbytečný e-mail o vytvoření 
objednávky ještě před zaplacením

• zbytečně informuje o každé změně 
   objednávky: objednávka je ve frontě 

        na tisk, objednávka zabalena 
       a připravena k expedici...

3x

4x

A čeho se vyvarovat?
Zbytečným, nepodstatným informacím. Raději stravte na transakčních e-mailech 
více času nebo vyhledejte pomoc od profesionálů, aby e-maily byly personalizované 
a opravdu obsahovaly jen to, co zákazník potřebuje vědět. Tedy například informace 
jen o způsobu dopravy, který si vybral.

i

Pouze 2 e-shopy personalizují!
Personalizace sice není nezbytná, ale povýší komunikaci e-shopu na další úroveň. 
V této kategorii si našich 10 e-shopů nevede moc dobře. Pouze Decathlon využívá 
oslovení a Hudy zobrazuje vaši nejbližší prodejnu. Pokud navíc e-shopy
nepersonalizují e-mail podle zvoleného způsobu dopravy a poskytují informace
ke všem možnostem, pak je e-mail zbytečně dlouhý.

!

• Potvrzení o vytvoření 
objednávky

Zaslání faktury 
k objednávce •

• Potvrzení o zaplacení 
objednávky

• Potvrzení o zabalení 
objednávky

Výzva k hodnocení 
zakoupených produktů •

Potvrzení o expedici 
objednávky •

A
jaké jsou

nejběžnější
druhy?

Od objednávky po doručení
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Recenze

Už jsme asi zvyklí, že po nákupu na e-shopu po nás všichni chtějí recenzi. 
To platí i pro těchto 10 e-shopů. E-mail s recenzí na Heureku přišel u všech e-shopů 
ve stejný den, a to týden po odeslání objednávky, zatímco Zboží.cz v některých 

případech přišlo až měsíc po objednání.

A kdo žádal o jaké recenze?

2 e-shopy nechtěly
žádné recenze

Vybrali jsme 10 e-shopů z kategorie Sport a v červnu 2021 jsme je 
podstoupili e-mail marketingovému testu. Jak zvládají transakční 

e-maily, pravidelné rozesílky, sběr kontaktů i automatizace?

A jaké e-shopy jsme tedy vybrali? Ty největší:

              S analýzou pravidelných rozesílek nám
            pomohla firma Mailhunt, díky které můžete

  sledovat e-mailovou komunikaci vaší konkurence. 
Tento nástroj vám pomůže s měřením třeba toho, jak
            často a v kolik hodin vaše konkurence posílá
             rozesílky, jak pracuje s předměty nebo jaké

                     slevy ve svých newsletterech nabízí. 

E-MAIL MARKETING
V PODÁNÍ NEJVĚTŠÍCH ČESKÝCH

SPORTOVNÍCH E-SHOPŮ

Můžeme si od nich brát inspiraci 
a nebo by i ti největší hráči měli 
něco vypilovat?

Jak největší e-shopy používají 
e-mailingovou komunikaci?
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