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Využijte sociální média 
na maximum
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Bylo nebylo … 2004



Za deset let...

(obrázek via Tom Ollerton - @mrtomollerton)



Revoluce?
Internet byl před 10 lety 
jedna velká seznamka, 
virtuální a opravdová 
identita byly dvě různé 
věci. Dnes jsme do 
značné míry rozkročení 
napříč: on-line nebo off-
line, už na tom tak 
nesejde...

Díky soc. sítím neztrácíme 
své slabé sociální vazby, 
každý náš like je signál: 
vím o tobě a pořád se s 
tebou chci kamarádit



Sociální kapitál
Na sociálních sítích 
komunikujeme opravdu 
„many-to-many“: 
nemusíte udržovat v 
chodu velké množství 
dialogů, stačí prostě 
držet „flow“ a vaše 
sociální síť může mít 
snadno až 1000+ členů
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Webové stránky

Profesionálové

Vlastnění
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Doporučení
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Na Facebooku 
jsme kvůli 
přátelům, 
kvůli zábavě, 
zpravodajství, 
hrám... Každý 
ho používáme 
jinak – jaký je 
ten „Váš“?
Pamatujte: 
ostatní to mají 
dost možná 
úplně jinak!



Fakta o Facebooku
Založen 2004
Přeložen do 80+ jazyků

Více než 1,39 miliardy 
aktivních uživatelů (a více než 
miliarda na mobilu)

Přes 4 milionu Čechů 
(=aktivních uživatelských profilů)

890M se loguje denně

Příjem 4Q 2014: 3,85 mld USD

Maximum akcií $85+



Nejdůležitější graf



Kdo je uživatel Facebooku

13 – 17 let: 9,4% 
18 – 24 let: 25,4%
25 – 34 let: 28,2%
35 – 44 let: 19,9%
45 – 54 let: 9,2%
55 a víc let: 7,9%

ženy : muži
52,4  : 47,6

Víc jak 50 % on-line populace

(zdroj: SocialBakers, prosinec 2014)



A kolik je v ČR lidí?



Pořád nám říkají...

Facebook firmám pomůže zkamarádit se! Na 
Twitteru můžete prodávat! Pinterest! Instagram! 



Důkazy, že sociální média fungují

(zdroj: Polle de Maagt)

http://www.polledemaagt.com/


Mnoho firem si myslí, že social media = „sbírání fanoušků na 
Facebooku → profit“



Tak dlouho se nakupují fanoušci...



Text

O social media se musí starat někdo, kdo zná firmu skrz naskrz, v 
dobrém i zlém. Musí mít důvěru vedení a být oblíbený u kolegů.



Text

Než začnete – udělejte si jasno:
Definujte si cíle

Podpora prodeje konkrétních produktů?

Zvýšení návštěvnosti obsahového webu?

Aktivní konverzace s fanoušky?

Zvyšování důvěryhodnosti?
Marketingový / PR kanál, podpora jiných 
stránek?

Najděte “piráty” - lidi uvnitř firmy, kteří už 
sociální média používají

Určete zodpovědnou osobu
Promyslete plán aktualizace stránky

Připravte se na to, že se budete dopouštět chyb

Zapomeňte na “kampaně” - už to nevypnete!



Text

Vcelku logicky. Kolika stránek jste fanoušci vy?

Zobrazí se moje příspěvky?

Ovšem prosadit se je stále těžší



Text

Jak uspět? Čtyři cesty...

Vtip / cool factor

Užitečnost / přidaná hodnota

Právě teď – cit pro moment

Osobitost / příběh



Text

Vždycky to jde lépe, pokud máte vtipný obsah – ale měl by mít 
souvislost s brandem.

Příběh: BMW – nebo taky Epic bus ad, MZK Brno

http://www.youtube.com/watch?v=75F3CSZcCFs
https://www.facebook.com/mzk.cz/photos_stream


Libovolný status lze napsat nudně. Nebo taky ne.
A ano, může to být dlouhé (Patrick Zandl ví).

https://www.facebook.com/notes/patrick-zandl/hus%C3%A1k%C5%AFv-d%C4%9Bda/10152342328911593?fref=nf


Text

Udělat super promo akci nebo soutěž je fajn. Pomáhat zákazníkům 
24/7 je ovšem z dlouhodobého hlediska důležitější.

Příběh: O2, KLM



Propojení on-line a off-line, ideálně s přidanou hodnotou.
Sociální sítě by měly být pro vaše fanoušky užitečné.



Text

Facebook je teď a tady – jde využít toho, co se právě teď děje a o 
čem se lidi baví. Od počasí, přes sport až po politiku. Dělejte to 

nápaditě a vaše zpráva se dostane dál než jen mezi vaše fanoušky.



Ale být odlišný od všech ostatních je rozumnější, než tam prásknout 
srdíčka a růžičky jako 128. stránka v pořadí.



Text

Facebook stránka Jaromíra Jágra funguje tak dobře, protože si ji 
doopravdy vytváří sám. Ale totéž dokázala i Kuchařka ze Svatojánu, 

Brašnářství Tlustý nebo Tomášek a jeho křížalky. 

https://www.facebook.com/KucharkaZeSvatojanu
https://www.facebook.com/brasnarstvitlusty
https://www.facebook.com/tomaskovikrizalky


Lidi chtějí sledovat lidi



Facebook prodává

A taky „Máme rádi...“



Jak nereagovat na kritiku

Seznamte se s „Desaterem firemní komunikace“

http://www.misantrop.info/desatero-firemni-twitterove-komunikace/


Osobní profil je víc než stránka



Skupiny mají své místo

Chcete-li využít Facebook k diskusi, stránka je k tomu v podstatě 
nepoužitelná. Naopak skupina může dávat smysl: viz MO ČR.



Facebook – interest listy

Pomocí Interest listů můžete sledovat vybrané 
stránky a uživatele bez ohledu na Edgerank, vše 
na jednom místě

Najdete je v menu vlevo dole, lze hledat v cizích 

Můžete je mít soukromé, pro přátele nebo veřejné

Příklady: Social Media CZ, FB Experts & Resources 
Česká politika  

https://www.facebook.com/bookmarks/interests
https://www.facebook.com/addlist/
https://www.facebook.com/lists/10152952322460374
https://www.facebook.com/lists/10150585382860868
https://www.facebook.com/lists/3521398710088


Když to nejde organicky...



...tak si to zaplaťte!

Ne každá reklama je virální

Většina není – a přesto to neznamená, že by 
nefungovaly. 

Platit Facebooku není chyba – je chyba platit mu 
bez rozmyslu.

Do marketingového kanálu neinvestujeme proto, 
že je levný: ale protože se vyplácí.

Je-li tedy nutné FB platit, stačí zjistit, jestli se STÁLE 
vyplácí – pokud ano, je to přeci pořád ok! 

I levná reklama totiž může být k ničemu...

Ne každá reklama je virální

Většina není – a přesto to neznamená, že by 
nefungovaly. 

Platit Facebooku není chyba – je chyba platit mu 
bez rozmyslu.

Do marketingového kanálu neinvestujeme proto, 
že je levný: ale protože se vyplácí.

Je-li tedy nutné FB platit, stačí zjistit, jestli se STÁLE 
vyplácí – pokud ano, je to přeci pořád ok! 

I levná reklama totiž může být k ničemu...



Nákup fanoušků? Leda za trest...



Facebook Ads
Klasické Facebook Ads jsou jako display (CTR 
max. okolo 0,1%, „bannerová slepota“), Promoted 
post CTR až 5%

Firmy nevyužívají targetingu a tak je (jinak velký) 
potenciál většinou zcela nevyužitý

Používejte PowerEditor – vyšší možnosti nastavení 
(pro Promoted posts, ale i klasické Ads)

Pokud máte skvělé copy, které ale neodpovídá 
realitě, získáváte nerelevantní fanoušky, což se 
dlouhodobě nevyplácí

Reklamní sestavy je nutné upravovat – rychle 
zastarávají!

Funguje remarketing, můžete cílit na maily, FB ID, 
konverzní pixel a to vše kombinovat

http://www.facebook.com/powereditor


Egosurfing

Záleží na tom, 
co o vás ostatní 
najdou na 1. 
stránce na 
Googlu

Sociální sítě 
jsou obvykle 
vysoko ve 
výsledcích

Uvažujte o 
vlastním jméně 
jako o značce :)

Výsledky 
můžete ovlivnit!



Váš osobní brand?

Víte, co o sobě sdílíte veřejně na Facebooku? :)

Podívejte se! (vpravo u Cover fotky – Zobrazit jako)

Pozor taky na povolené aplikace



A nepište na FB, jak vás se*e práce 
(zvlášť máte-li šéfa v přátelích)



Meanwhile
in USA...

Rekrutéři stále
častěji využívají
sociální sítě
Nehledejte práci:
najde si vás sama!
Není na co čekat - 
začněte hned

Víte, co o vás 
ostatní uvidí...?



LinkedIn

Počet uživatelů v ČR není jasný:
LinkedIn Ads = 800k+
Ale: 275k žen a 325k mužů
TNS Aisa: jen 14% českých uživatelů
zná LinkedIn a ještě méně jej využívá
nejpoužívanější profesní síť (další: Xing – Německo, 
GoldenLine – Polsko, Viadeo – Francie, Španělsko)
udržování kontaktů, networking, promotion, hledání práce / 
zaměstnanců
skupiny: možnost, jak ukázat svou profesionalitu: 
Měříme a monitorujeme soc. sítě
Jan Vermeiren: How to really use LinkedIn

http://www.linkedin.com/groups/M%25C4%259B%25C5%2599%25C3%25ADme-monitorujeme-soci%25C3%25A1ln%25C3%25AD-s%25C3%25ADt%25C4%259B-3998566


LinkedIn

profil mějte v angličtině
nechte si jej zkontrolovat rodilým mluvčím
udržujte profil aktivní!
doporučujte - ale s rozvahou, řekněte si o reference
lze propojit např. se SlideShare
přiložte odkazy na svoje největší úspěchy
nezapomeňte na (reprezentativní) fotku
zapojte se do skupin, při propojování napište osobní zprávu
používejte ke špehování (taky Rapportive) i síťování
placená verze od 10 EUR / měsíčně (viz můj blog)
pamatujte, že máte i „veřejný“ profil

http://www.rapportive.com/
http://zbiejczuk.com/blog/2014/11/linkedin-personal-plus-tajna-levnejsi-premiova-verze-a-jak-na-ni/


Vizitky 
zastarávají

Aktuální životopis 
a funkční kontakty

Kdo nás může 
seznámit

Kdo a proč koho 
doporučuje, jaké 
jsou čí silné 
stránky

Vidím, kdo se na 
mě díval (trochu – 
plně jen v placené 
verzi)



Twitter

200k+ ČR + Slovensko
opinion leadeři, velká rychlost
zajímavý kanál novinek, jiný druh konverzace
existuje vyhledavač: Klábosení.cz
Klábosení ukazuje i top uživatele, grafy slov, relevantní účty 
pro dané klíčové slovo a další
najděte si “své” téma, podívejte se, koho sledují pro vás 
zajímaví lidé
šance zapojit se do konverzace s velmi zajímavými lidmi
Klout skóre - měření vlivu v sociálních sítích

Klout perks - odměny pro “vlivné” lidi...

http://www.klaboseni.cz/
http://www.klout.com/


Quora

není tam moc lidí z CZ/SK = máte šanci vyniknout!
jak používat Quora.com - infografika
spousta důležitých lidí, které můžete oslovit, aby vám 
odpověděli
vynikající e-mail digest 
když hledáte odpověď,
kterou vám Google 
neporadí...

http://www.launch.is/blog/how-to-use-quora-infographic-not-just-for-newbies.html


Blog

Ukažte, co umíte

Buďte osobní

Pomáhejte 
ostatním

Mějte zdravé 
sebevědomí

Více viz:
Designbox

Příklady: Jindra Fáborský, David Lörincz

http://www.designbox.cz/cz/kde-ziskat-klienty-a-jak-se-uzivit-na-volne-noze-1404036643.html
http://blog.faborsky.cz/
http://blog.davidlorincz.cz/


Počítá se nápad!



A verze pro ČR...



Najdete mě také tady:

    Díky za pozornost - ptejte se!

http://www.zbiejczuk.com
http://www.babelguide.com
http://www.influencer.cz
adam@zbiejczuk.com

http://www.zbiejczuk.com/
http://www.babelguide.com/
http://www.influencer.cz/
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