4. Klubový večer WebTop100
4. prosince 2019 / 17:00 / WorkLounge Praha Diamant Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Program akce
Hlavní blok
17:00 - 17:10

Úvodní slovo
Matěj Novák - CPEx

17:10 - 17:40

Rozhlas v 21. století, online analytika napříč webem i vzduchem
Jakub Kříž - OPTIMICS
Rádio v analogu, DAB, web live streamy, Youtube, podcasty, mobilní appky a hybridní televize. Jak sjednotit reprezentaci
dat a dostat ucelené reporty do rukou lidí, kteří rádiem žijí a tvoří jej? Jak dát dohromady desítku různých, více či méně
realtime, datových zdrojů, které se točí kolem zpravodajství, muziky a rozličných pořadů? Proč a jak implementujeme
Google App+Web Analytics, BigQuery a Data Studio do Českého rozhlasu?
Rychlý průlet myšlenkami na pozadí implementace a architekturou nástroje, který je stále v plenkách, ale všichni si od něj
hodně slibují.

17:40 - 18:10

Webová analytika 3.0?
André Heller
Kam se webová analytika mílovými kroky posouvá a v jakých kontextech o ní přemýšlet? A jaký má smysl všudypřítomná
touha po precizních datech? Slouží opravdu tvrdému výkonu? Obor webové analytiky stojí aktuálně na prahu největšího
přerodu za hodně dlouhou dobu. Pojďme si společně poodkrýt, co nás čeká a nemine.

18:10 - 18:40
18:40 - 19:10

Coﬀee break
Analytika v brandových kampaních
Jan Tichý - Medio Interactive
Opravdu je to tak, že výkonnostní marketing je měřitelný, zatímco brandové kampaně jsou neměřitelné? Nebo se na věc
prostě jen špatně díváme? Honza zasadí budování brandu do kontextu celého marketingu ﬁrmy a ukáže, jak nad ním
přemýšlet, jaká mu stanovovat kritéria, jak ho v rámci analytiky vyhodnocovat a řídit.

19:10 - 19:40

Sportovní fanoušci z pěti světadílů
Zdeněk Hejnák - Livesport
Weby skupiny ﬂashscore.com (v tuzemsku známé jako livesport.cz) používají lidé po celém světě. Co nám prozradí data
z jejich zařízení? Jaké problémy i díky tomu řešíme a jak se liší Jižní Amerika od Afriky nebo třeba Japonska?

19:40 - 20:00

Panelová diskuse - moderuje Matěj Novák
Zdeněk Hejnák - Livesport, André Heller, Jan Tichý - Medio Interactive

20:00 - 21:00

Networking

