


Lookio.cz 

Inspira(vní	  katalog	  módy	  s	  Cashbackem.	  	  

Rostoucí	  prodejní	  pla>orma	  a	  další	  výkonnostní	  projekt	  společnos(	  5DM.cz 

1 453 247 
1 453 247 módních kousků  
na jednom místě 

●  Inspirativní módní web 

●  CPA ne CPC   
●  S Cashbackem 





Na začátku je Affiliate – skutečné prodeje 

•  Provizní	  prodej:	  e-‐shop	  plaG	  provizi	  z	  nákupu,	  nikoliv	  za	  proklik,	  nebo	  zobrazení 

•  Výše	  provize:	  stanoví	  si	  e-‐shop	  a	  lze	  pro	  každou	  kategorii	  zboží	  jinou 

•  Snadný	  start:	  nastavení	  podmínek	  programu,	  vložení	  malého	  měřícího	  kódu 

•  Affiliate	  club:	  zavedená	  affiliate	  síť	  se	  vším	  pomůže	  a	  zajisG	  propagaci 

•  Zajímavé	  publikum:	  PlnáPeněženka.cz,	  Lookio.cz,	  … 

	  

	  

	  



+                                 + 

E-‐shop	  se	  přidá	  do	  
PlnáPeněženka.cz 

Affiliate jsme posunuli dál a vznikl Cashback 

O provizi se podělíme  | 530 000+ zákazníků  |  Móda na Lookio s Cashbackem 

Uživatel	  se	  
zaregistruje	  na	  

PlnáPeněženka.cz 

Plná	  Peněženka	  
dělá	  ak(vní	  

marke(ng	  na	  své	  
uživatele 

Uživatelé	  reagují	  
na	  marke(ngové	  
ak(vity	  a	  nakoupí	   

E-‐shop	  vyplaG	  	  
Plné	  Peněžence	  provizi	  	  
za	  realizovaný	  nákup	  	  

a	  ta	  připíše	  	  
část	  provize	  uživateli 



- Největší cashbackový portál v ČR 

Jednička 
na trhu 

530 000+ 
uživatelů 

Přes 93 mil. Kč  
Připsáno 

uživatelům 

655+  
Spokojených 

partnerů 



Lookio.cz – inspirativní módní katalog 
60+ TOP obchodů  | 1.4 mil. produktů  |  Módní kolekce | Spolupráce s blogery 



Přehledný katalog	  
Produkty	  partnerů	  jsou	  uspořádané	  	  
v	  kategoriích	  s	  podrobnou	  filtrací.	  	  
Do	  katalogu	  se	  načítají	  z	  XML	  feedů,	  
které	  má	  většina	  E-‐shopů	  již	  hotové	  
pro	  Seznam,	  Google	  nebo	  Heureku.	   
	  
V	  Lookio.cz	  však	  provádíme	  ruční	  
rozřazení	  do	  jednotlivých	  kategorií. 



•  Jediný srovnávač, kde neplatíte za prokliky.  
Zapojené E-shopy platí pouze za uskutečněnou konverzi/uskutečněný nákup! 

•  Motivuje uživatele ke koupi inspirací, kolekcemi, ale i „cashbackem“.  
Uživatel dostane část peněz z nákupu zpět a to díky projektu Plná Peněženka.  

•  E-shopy nemusí programovat nic navíc ani se nezvýší operativa.  
Import a export dat lze přes XML feed, stejný jako pro Heureku nebo zboží. Zbytek zajistí Affiliate a Cashback portál. 

•  Synergie a obrovské možnosti spolupráce 
Lookio je součástí skupiny 5DM. E-shopy se tak mohou zapojit do Affiliate programu s tisíci Affiliate partnery, může být 
promován v rámci speciálních akcí Plné Peněženky a předat svou nabídku více než 500.000 registrovaným uživatelům. 

Proč Lookio.cz 

Více než 1 453 000  
módních produktů 

Denní útrata uživatelů  
přes 300 000 Kč 

Více než 3.000 
světových značek 



CPC na Lookio.cz vychází průměrně jen 2,60 Kč 

Vychází z nakoupeného zboží 

Cena za proklik (CPC) nebo affiliate (CPA) 



Inspirujeme vlastními kolekcemi 
Kolekce, které vytváří zkušené redaktorky i módní blogerky 



Ukázky našich kolekcí…	  





Nákupy módy s Cashbackem rostou  
a vládnou zde ženy 



Jaké technologie  
ovlivní nákupy módy  
v blízké i vzdálenější 
budoucnosti?  



Mobile First - Stále více uživatelů vybírá a dokonce nakupuje na mobilu.  Je to 
oblast, která by měla být již pár let ve středu zájmu každého módního e-shopu. 

Google ve výsledcích upřednostňuje weby, které jsou „mobile friendly“.  



Easy to Buy : “click-to-buy” option - Nejen na Facebooku, ale i na Instagramu, 
Snapchatu a dalších sítích dnes naleznete tlačítko okamžitého nákupu “click-to-buy”.  

Kliknutím na tlačítko, nebo obrázek okamžitě nakupujete. 



Virtuální realita – Ve virtuální realitě můžete navštívit obchod, vzít si do ruky 
oděv, otáčet s ním, vyzkoušet ho na svém avataru, dát do košíku a nakoupit.  

VR je sice zatím v plenkách, ale například v Shoptetu již mají první demo. 



Reklama na míru dle rozpoznání uživatele – Reklama v LED panelech na ulici, 
ale i v mobilech a na PC bude reagovat na znaky, které budou rozpoznány kamerou. 
Pokud potenciální zákazník půjde kolem led panelu, tak díky rozpoznání obličeje nebo 
naskenování jeho postavy,  
uvidí rovnou, jak by mu  
slušelo konkrétní oblečení. 

 
Google a nejen on, 

již má technologii, pomocí 
které umí vaše obličeje 

číst a sledovat emoce. 



AI - Přizpůsobení obsahu uživateli - Znát chování zákazníků, vyhledávací 

výrazy, trendy a dokázat tyto znalosti efektivně využít je klíčem k zvýšení prodejů. 

Víte, co lidé nakupují, jakou mají velikost, ale i jak často nakupují a jaký módní 

styl preferují. Personifikujte! 

 



24/7 Zákaznický servis - Zákaznický servis neřeší pouze 

reklamace, ale také dotazy uživatelů. Stává se tak někým, kdo 

dokáže vhodně doporučit a docílit konverze. Nezapomeňte  

ani na dotazy na sociálních médiích. I v zákaznickém  

servisu lze automatizovat, ale nic se nesmí přehánět. 

 



Dejte uživatelům příběh, odlište se - Srovnávat módu je velmi složité, proto 

často vyhraje cena. Inspirovat je mnohem lehčí. Pokud dáte produktům příběh, 

povíte o jeho výrobě v Česku, nebo přednostech v užití, pak zaujmete stejně dobře 

jako sleva. V kombinaci s kvalitními fotografiemi, recenzemi a kolekcemi zaujmete 

mnohem lépe. Proto využijte akce, recenze a kolekce na našich projektech. 

 



Luxusní a unikátní zboží, móda pro muže, věkové 

skupiny a další zajímavé kategorie 

 

Světová srovnání ukazují, že luxusní zboží má stejný 

potenciál, jako zboží ve slevě. 

Muži stále více nakupují módu online, a proti ženám 

jsou jejich objednávky mnohem větší. Nezapomínejte 

na ně, jejich aktivita stále roste. 

Nezapomínejte i na různé věkové kategorie. Silné 

ročníky se stávají seniory a přichází další silné, velmi 

mladá generace Z 



1.  Zvýšíme	  povědomí	  o	  Vašem	  E-‐shopu	  a	  
zvýšíme	  jeho	  návštěvnost	  

2.  Přivedeme	  nové	  zákazníky,	  zvýšíme	  
průměrné	  objednávky,	  obraty	  a	  zisky	  

3.  Snížíme	  Vám	  náklady	  na	  Marke(ng,	  
oslovíme	  naše	  vlastní	  zákazníky	  

Proč Lookio.cz 



KONTAKT: 
 
Mgr. Jan Dočekal 
Jednatel 
 
Email: docekal@5dm.cz 
 
 
 
 
 
 
 

Připojte se k nám a my už se o vše postaráme!	  
Naše zkušenosti znamenají váš zisk! 


