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Připravili jsme pro Vás manuál, díky kterému dokážete využít naplno obrovský potenciál, jež 
mobilní aplikace nabízí. Vybrali jsme klienty a popsali jakým způsobem propagují svou aplikaci a 
jaké se jim díky návodům podařilo dosáhnout stažení. Pokud Vám cokoliv nebude jasné, obraťe 
se na nás. Rádi poradíme nebo rovnou pomůžeme s výrobou. Je škoda nevyužít tipy, které fungují 
u zákazníků, ať jsou z jakéhokoliv oboru. Doporučujeme tedy postupovat v následujících krocích.


1. Konrola mobilní aplikace (feedback, komunikace, editace) 

Vaše mobilní aplikace je schválena a připravena ke stažení v App Store a Google Play


• Najděte aplikaci v jednom ze storů (App Store nebo Google Play) a nainstalujte si ji.

• Projděte si její obsah a funkce

• Bude-li potřeba, připravte si podněty k úpravám obsahu, které nám následně zašlete na 

info@appsisto.com. My se postaráme o úpravu aplikace a o celém průběhu Vás budeme 
informovat.


• Pokud je mobilní aplikace v pořádku, doporučujeme pustit se do její propagace viz body níže. 
Vaši zákazníci to ocení


Nyní se můžeme pustit do využívání efektivních nástrojů k propagaci Vaší mobilní aplikace. 
Většinu z nich již používáte, bude to tedy snadné. Pokud bude třeba cokoliv upřesnit, jsme tu pro 
Vás na zákaznické podpoře. Kontaktujte nás na info@appsisto.com


mailto:info@appsisto.com


2. Proč má propagace smysl? 

Na příkladu je vidět, že pokud dáte uživatelům pouze možnost stáhnout si Vaší mobilníaplikaci, 
dochází k pravidelným návštěvám. Mobilní aplikace má třikrát větší návštěvnost oproti webovým 
stránkám. Uživatelé v ní také tráví dvojnásobek času. Smyslem všech placených reklam je 
přivedení zákazníka na Vaše sdělení, nákup služeb popř. informace. Díky propagaci mobilní 
aplikace můžete návštěvy znásobit a přístup všem zjednodušit.


Statistiky v reálném čase 

Výsledek za  3 měsíce 

Ukázka počtu stažení  mobilní aplikace při použítí nástrojů na propagaci.

 

 



2.1 Umístění ikon na Vaše webové stránky (časová náročnost - do 10 minut) 

Jedná se o jeden z nejúčinějších způsobů propagace mobilní aplikace. Umístit tlačítka ke stažení 
aplikace na web je základ. Dáte tak svým zákazníkům možnost si aplikaci stáhnout ihned při další 
návštěvě webu. Ihned aplikaci instaluje 2 - 10% uživatelů, kteří přijdou na web z mobilního 
zařízení. Časová náročnost vložení tlačítek na webové stránky je v řádu jednotek minut.


Tlačítka umístěte na co nejlépe viditelné místo Vašeho webu. Vyjma hlavní stránky použijte tlačítka 
i v sekci kontakty. Kliknutím na ikonu se uživatel dostane do App Store či Google Play, kde již 
instaluje Vaší mobilní aplikaci.


Ikony jako tlačítka ke stažení najdete na níže přiložených odkazech:


STÁHNOUT IKONU APP STORE 

STÁHNOUT IKONU GOOGLE PLAY 

URL adresy ke stažení aplikace k vložení na webové stránky pod ikony 

App Store => Napiště do vyhledávače Google: “itunes aplikace název vaší aplikace”. Proklik na 
výslednou adresu itunes.apple.com/us/app/název Vaší aplikace je potřebná URL adresa.


Google Play => Napiště do vyhledávače Google: “google play a název vaší aplikace”. Proklik na 
výslednou adresu play.google.com/store/apps/details?id=com.appsisto.název Vaší aplikace 
aplikace je potřebná URL adresa.








http://res.cloudinary.com/dcoystpsf/image/upload/v1535027198/appStore_aoyxys.png
http://res.cloudinary.com/dcoystpsf/image/upload/v1535027198/googlePlay_ifin93.png
http://itunes.apple.com/us/app/n%C3%A1zev
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsisto.n%C3%A1zev


Ukázka webů které mají na sttránkách vložené ikony ke stažení mobilní aplikace





 

 



2.2 Tlačítko “Použít aplikaci” na Facebook.Vložení zdarma, 
časová náročnost 5 min. 

Další užitečný způsob, kterým umožníte uživatelům rychlé a 
snadné stažení Vaší mobilní aplikace díky kanálu, který využíváte. 


Návod naleznete ZDE. Během nastavování tlačítka bude třeba 
vložit tzv. Website link. Kontaktujte nás na info@appsisto.com, 
obratem Vám website link zašleme.


Ukázka konkrétního užití - mobilní aplikace OPTIK DO DOMU 




2.3 Online reklama 

Rozšíření PPC inzerce na Google. Časová náročnost dle 
rozsahu kampaní a počtu inzerátů, podobná vložení např. 
telefonního kontaktu do inzerátu. Nejedná se tedy o nic 
složitého ani zdlouhavého. PPC optimalizátor by měl toto 
nastavení provést v rámci placených služeb.


Platíte za PPC kampaně na Google? Pak by Vás mělo 
zajímat rozšíření o stažení mobilní aplikace, které je 
zdarma. Nejenže nic nestojí, ale platíte až za stažení 
aplikace, nikoliv za proklik. Lze tedy tvrdit, že je možné 
optimalizovat náklady na prokliky. Navíc se v inzerci zobrazí 
i Vaše logo. Je tak možné placenou inzerci využívat 
efektivněji a s větším přínosem.


Ukázka vložení informace o stažení mobilní aplikace u PPC 
(aktuálně nabízí pouze vyhledávač Google). 

2.4 Tištěná reklama (letáky, vizitky, rollupy, jídelní lístky, plachty, faktury, účtenky a další) s 
vlastním QR kodem. Časová náročnost do 10 min.


Pokud cokoliv tisknete nebo to máte vplánu, věřte že obohacením o QR kod na stažení Vaší 
aplikace jenom získáte. Opět dáte možnost zákazníkovi uložit si Vaší mobilní aplikaci do telefonu a 
být pro něj moderní. Leták asi celý rok v kapse nosit chtít nebude. Stačí poslat QR kod k vložení 
na výrobce tisku.


Napište nám o výrobu Vašeho QR kodu a my Vám jej vyrobíme zdarma ve vektorovém formátu, 
tedy použitelný jak pro vizitky tak rollupy.


http://res.cloudinary.com/dcoystpsf/image/upload/v1535029879/PouzitAplikaciFacebook_rpwujf.pdf
mailto:info@appsisto.com


 












Rollup, 
LADRONKA

Leták,

Petra Clinic

Nálepky na produkty,

Čajová Zahrada

Faktura,

Čajová Zahrada

Vizitky,

AppSisto



2.5 Nový reklamní prostor v ADS (adwords na Google) 

Jedná se o nový reklamní prostor od Google, který byl v testování 02/2018. Nyní je v plném 
provozu. Zaměřuje se pouze na stažení mobilní aplikace z Google Play a App Store. Každý kdo 
má mobilní aplikaci, je zde vítaný.


PPC kampaně se mohou zdát kvůli konkurenci předražené. V tomto novém prostoru je aktuálně 
téměř nulová konkurence a lze více než výhodně vužít propagaci aplikace a dosáhnout velkého 
stažení.


Doporučujeme prověřit u vašeho PPC specialisty. Neví-li o tom, neznamená to, že to nefunguje🙂
Rádi poradíme komukoliv.


Ukázka firmy JITONA Nábytek a účtu ADS (AdWords) 
Níže přiložen screen stránky z ADS. Podařil se proklik za  0,13 Kč více 1 500 000 zobrazení a více 
než 1 300 stažení za cenu 4 200 Kč.










4. Zasílání notifikačních zpráv. Časová náročnost do 3 min. 

Této sekci věnujte obzvlášte velký význam. Jedná se o skvělý nástroj kterým efektivně, rychle, 
stylově a zdarma doručíte jakékoliv sdělení svým zákazníkům. Nikdo již nezmešká žádnou akci, 
novinku ani jinou další informaci. 


• Informace s vaším logem a textem v délce až 150 znaků. Notifikace mají až 92% přečtenost 

• Nelimitujeme Vás počtem. Zasílání notifikací je neomezené

• Uživatel předem potvrzuje souhlas se zasíláním notifikačních zpráv, není tak potřeba mít od 

každého z nich potvrzení a souhlas o zasílání informací. Jednoduše a neomezeně využívejte sílu 
notifikací.


• Zasílání notifikací je formou jednoduchého formuláře, který lze vyplňit z jakéhokoliv zařízení.

• Více než 70% uživatelů potvrzuje obdržení informace. Chtějí mít přehled o novinkách a akcích.


Jak poslat notifikaci?  
Díky přístupu do administračního rozhraní AppSisto je to velmi snadné.


1. Zadejte adresu http://admin.appsisto.com/

2. Přihlašte se do svého účtu

3. Dle návodu vyplňte formulář pro notifikaci a odešlete


Pokud údaje nemáte, napište nám, obratem je zašleme společně s podrobným návodem.



Ukázky zaslané notifikace 




Věříme, že bude návod na propagaci prospěšný a již brzy budete mít tisíce stažení jako naši 
zákazníci, kteří se jím nechali inspirovat.


Pokud budete cokoliv potřebovat, jsme tu pro Vás na info@appsisto.com.

http://admin.appsisto.com/
mailto:info@appsisto.com

