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Redesign opisu tiketu
Aneb jak generujeme každý měsíc o 350 tisíc přidaných příležitostí víc než dříve.

Co jsme řešili
Opis tiketu je stránka vsazeného tiketu. Slouží jako přehledný
výstup pro autora tiketu a zároveň jako zdroj inspirace ostatním
klientům.
Autor může svůj vsazený tiket zveřejnit i před vyhodnocením a
jeho tipy mohou kopírovat jiní sázkaři.
Hlavní cíle:




Navrhnout tiket přehlednější, atraktivnější.
Zvýšit počet inspirací ostatními klienty.
Zvýšit počty zveřejněných tiketů.

Původní podoba opisu

Jak jsme to řešili
Vyčistili jsme současné řešení:
 Vyházeli nepotřebné prvky a informace.
 Vizuálně upřednostnili samotné tipy,
zvýraznili důležitější části (zápas, kurz…)
 Souhrn vizuálně oddělili a zvýraznili
důležitější info.
 Méně důležité akce upozadili (kopírování URL
tiketu, tisk, sociální sítě)
Přidali nové funkce:
 Doplnili další akce pro podporu šíření tiketu
(poslat tiket do diskusního fóra, tiketarény) a
primární akce vizuálně upřednostnili





Umožnili kopírování vybraných
příležitostí bez nutnosti
kopírovat celý tiket
Nenásilně odpromovali komunitu
(dodali avatar, počty inspirací…)
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Jak to dopadlo


Měsíc po implementaci narostl počet
přidaných příležitostí o 200 000 měsíčně.
Tento počet se stále zvyšoval, nyní je
měsíčně takto přidáváno průměrně
350 000 příležitostí. Zároveň neklesl
počet kopírování celých tiketů (čili
nedošlo ke kanibalizaci).
Počet zveřejněných tiketů o vzrostl 3 krát.
Tlačítko na poslání do fóra začalo
generovat asi 5 krát více sdílení tiketů
v diskusním fóru než doposud. Bylo to
výrazně více, než se původně
předpokládalo a kvůli zpřehlednění fóra
se následně stáhlo.




Nová podoba opisu tiketu
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