
Každý, kdo zařizuje interiér, chodí na ……… 



Inspirovali jsme 254 980 skutečných zákazníků! 
již v prvním roce 

254 .980 unikátních 

návštěvníků u nás    

za rok hledalo 

inspiraci na to, jak a 

kde utrácet za své 

bydlení 
 

Zhlédli celkem 

4.500.000 rad, tipů a 

inspirací pro nákupy  

a zařízení bytu, domu 

nebo zahrady 

 

Přitom nám věří, 

protože dostávají 

nejkvalitnější obsah  

 

 

Nejúčinnější oslovení 

nakupujících 

zákazníků 



Nejnavštěvovanější interiérový portál! 

Máme nejvyšší 

návštěvnosti 
     20.000 – 40.000       

     un/měsíc 

 

Máme nejvyšší 

počet zobrazení 
     300 - 550.000 

     pv/měsíc 

 

Máme stále nové 

návštěvníky 
     přes 60 % nových  

     návštěvníků  

     každý den 

 

 

Jednička mezi 

online i tištěnými 

tituly 

Každý, kdo právě zařizuje, skončí u nás - každý měsíc máme 

průměrně přes 60 % nových návštěvníků, kteří přicházejí z 

vyhledávačů GOOGLE a SEZNAM 

 

 

61,4% 

38,6% 
61,4% New Visitor 

38,6% Returning Visitor 

Unique Visitors    28.516     254.980  

Pageviews   400.162  4.531.732 

Pages / Visit      11,85         11,70 

Avg. Visit Duration    0:04:23      0:04:39 

Bounce Rate  14,54 %     16,87 % 

% New Visits    61,4%       63,4 % 

Základní měsíční statistiky 

 současný průměr/měsíc 1.6 2012- 31.5.2013 



Úspěšně rosteme! 

Již po roce od 

spuštění portálu jsme 

dosáhli lepších 

výsledků než 

„zavedené“ portály a 

média po mnoha 

letech. Máme nejvyšší 

nárůsty návštěvností. 

 

S&I je moderní 

marketingový 

nástroj 



Naši návštěvníci jsou nakupující zákazníci! 

 

pro ty, co hledají 
     80 % návštěv  

     z vyhledávačů 

 

kdo přijde, 

neodchází 
     15 % bounce rate 

 

nejvyšší počet 

stránek 
     12 pv/návštěva 

 
nejdelší čas na 

stránkách 
     00:04:23 h 

 

 

 

Nejkvalitnější cílová 

skupina na trhu 



Nejvyhledávanější interiérový portál! 

43,32% 

35,16% 

7,16% 
6,32% 

1,86% 
1,11% 
5,07% 

Prémiová optimalizace pro Google a Seznam 

43,32% seznam / organic 

35,16% google / organic 

7,16% (direct) / referral 

6,32% google.cz / referral 

1,86% facebook.com / referral 

1,11% search.centrum.cz / organic 

5,07% ostatní 

První volba pro ty, kteří hledají (dlouhodobé statistiky) 

pro ty, kteří hledají, 

ne pro ty, kteří zabíjí 

volný čas 
 

více než 80 % návštěvníků 

přichází přes vyhledávání 

interiérových produktů   a 

témat 

  
 

kdo k nám zavítá, 

neodchází, protože 

najde, co hledal 
 

dlouhodobě nejnižší 

bounce rate (cca. 15 %), 

nejdelší čas strávený  na 

stránkách a nejvyšší počet 

zobrazených stránek 

uživatelem 

83,5% 

10,3% 

6,3% 

Search traffic 

Referral traffic 

Direct traffic 



Naši návštěvníci hledají! 

Návštěvníci u nás 

nejdříve tříbí svůj 

styl a nacházejí 

inspiraci. 

„Inspirace“ 

Hledají tipy a 

doporučení na 

konkrétní 

produkty a služby. 

Nechtějí ztrácet 

čas. 

 

 

 

„Kde nakoupit“ 

 



Ženy milují změny interiérů! 

zařizování a 

změny interiérů 

iniciují převážně 

ženy 

Interiéry zařizují 

ženy 

nákupy a větší 

změny schvalují 

také muži  

Souhlas dávají muži 

 



Máme jedinečnou cílovou skupinu! 

dominantní část 

návštěvníků 

představují ženy 
     79 % žen 

 

atraktivní 

příjmové skupiny 
 
 

rodiny zařizující 

domácnost 

 
bonitní příjmové 

skupiny ve 

středním a vyšším 

věku 

     

 

 

Naši návštěvníci 

chtějí nakupovat 



Inzerujte tam, kde jsou Vaši zákazníci! 

21% 

79% 

Typickým 

návštěvníkem je žena 

Muž 

Žena 
14% 

31% 

39% 
16% 

Bonitní příjmové skupiny 

0-20000,- Kč  

20-40000.- Kč 

40-60000,- Kč 

60000,- Kč a 

více 

4% 

22% 

42% 

24% 

8% 

Rozdělení unikátních návštěvníků podle věku 

0-20 let 

20-35let 

35-50 let 

50 – 65 let 

65 let a více 

zařizování RD nebo 

bytu v osobním 

vlastnictví 

Rodina 

bydlení ve vyšším 

komfortu a 

standardu 

Zkušení lidé v 

nejlepším věku 

Typický profil 

návštěvníka 



Vaší reklamu dokážeme dokonale cílit! 

obsah na míru 

podle stylu a 

preferencí  

návštěvníků 

Personifikovaný 
obsah 

přednostní 

zobrazování dle 

kontextu    a 

interiérového 

stylu 

Personifikovaná 
reklama 

propagace musí 

být 

důvěryhodná, 

aby byla účinná  

Čtenáři nám věří 



Řešíme potřeby našich partnerů - na míru! 

nadšená 

profesionální 

redakce S&I 
 

zázemí reklamní a 

PR agentury Deee 
 
 

účinné reklamní 

nástroje  

 
moderní způsob 

komunikace a 

propagace 

     

 

 

Nabízíme kreativní a 

účinný způsob 

propagace 



Spolupracujte se zapálenými specialisty na ... 

Kontaktní údaje: 
 

     Deee, s.r.o. 

     Chrustenice 246, 267 12 

     Tel: 242 485 980 

     info@stylainterier.cz 

     info@deee.cz 

 

    Redakce: 
     

     Mgr. Lucie Dudáková 

     editorka portálu 

     info@stylainterier.cz 

     lucie.dudakova@stylainterier.cz 

 
    Inzerce a propagace: 
     

     Marek Dudák 

     Tel.: 608 707 329 

     Tel.: 242 485 980 

     marek.dudak@deee.cz 

 

 

 

 

www.stylainterier.cz 

 

 

Redakci S&I tvoří specialisté v oblasti designu a bydlení, 

pro které je interiér víc než zajímavou profesí. Proto máme 

jedinečný obsah a unikátní čtenáře. 

 

 

Máme tým marketingových specialistů s mnohaletými 

zkušenostmi s plánováním médií, public relations a 

reklamou. Proto umíme najít řešení na míru podle potřeb 

našich partnerů, a to nejen na našem portále. 

 

 

S&I je moderní marketingový nástroj. Nalezli jsme účinný 

způsob, jak vytvořit z komerčního sdělení a reklamy 

nevtíravou, věrohodnou a žádanou informaci a jak ji předat 

těm správným zákazníkům. 

 

 

Je snadné a užitečné být partnerem portálu Styl&Interier 
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