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Než začneme: neslibuji 
nesplnitelné

Většina firem používá soc. média

Většina firem je přinejlepším na „kladné nule“ 

Dobré příklady jsou výjimky potvrzující pravidlo

Výsledky se málokdy měří

Sociální sítě ukazují nepěkné věci o firmách – to ale 
nesouvisí se sociálními sítěmi, ale s firmami:

– - špatný produkt
– - nepříjemní zaměstnanci
– - neschopnost uznat chybu
– - přizdisráčství



Bylo nebylo … 2004



Za necelých deset let...

(obrázek via Tom Ollerton - @mrtomollerton)



Nárůst publika a dat
Počet uživatelů je 
podstatným faktorem: 
dříve jsme na internetu 
hledali cizí lidi se stejnými 
zálibami - dnes tam jsou 
všichni naši známí a tak 
primárně udržujeme vazby 
s nimi

Před 10 lety by nemělo moc 
smysl pořádat narozeniny 
po internetu – nikdo by 
nepřišel



Sociální kapitál
Slabé sociální vazby jsou 
hodnotným kapitálem – 
ale „off-line prostředí“ 
nám neumožňuje 
udržovat aktivně velké 
množství kontaktů (uvádí 
se obvykle 100-200)

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



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!



Social media revolution?



Nebo jen vlna, která přejde?



Důkazy, že sociální média fungují

(zdroj: Polle de Maagt)

http://www.polledemaagt.com/


Pořád nám říkají...

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



Chcete hodně kliků za málo peněz?

Více na Databoutique.cz



Chcete mít co nejvíc fanoušků?



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



Ne každý může organizovat skoky ze stratosféry a překonávat 
rychlost zvuku. Ale každá firma může udělat maximum pro to, aby 

se její zákazníci cítili jako někdo, na kom záleží. 
Ale na to FB profil opravdu nestačí. Je potřeba učinit širší změny!



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

Přizvat si ke spolupráci 
externí partnery samozřejmě 

není zločin: NAOPAK!

Ale než se necháte ohromit 
sliby a najmete si social 
media guru, ptejte se:

1) Jak fungují soc. sítě jemu?
2) jak zná váš obor?

3) jaké má reference?
4) co by udělal jako první?

5) jak řeší krizovou 
komunikaci?

Více např. zde: 

Jak vybrat vhodného
social media konzultanta

http://www.portiscio.net/jak-vybrat-vhodneho-social-media-konzultanta


Fakta o Facebooku

Založen 2004
Přeložen do 70+ jazyků

Více než miliarda 
aktivních uživatelů

4 milionu Čechů (=aktivních 
uživatelských profilů)



Kdo je uživatel Facebooku

13 – 17 let: 12% 
18 – 24 let: 26%
25 – 34 let: 28%
35 – 44 let: 18%
45+ let: 16%

ženy : muži
52     : 48

30 % obyvatel je na Facebooku



Text

Než začnete – udělejte si jasno:

Proč mám Facebook?

Dokážu změřit náklady a výnosy?

Mám zodpovědnou osobu?

Baví mě to dělat?



Text

Zdaleka ne všichni fanoušci vidí váš obsah

Facebook Edgerank



Aktualizace stavu na Zdi
Základní nástroj Facebooku

Posílání zpráv fanouškům do jejich newsfeedu, lze cílit na 
zemi (město) a jazyk, nově i dle pohlaví, věku, vzdělání

Možnost příspěvky plánovat (či posunout do minulosti)

Příspěvek se zobrazí, pokud fanoušek o stránku jeví zájem

Jinak záleží na celkové úspěšnosti stránky (EdgeRank) - 
podle engagementu (zapojení uživatelů)

Příspěvky velkých stránek vidí jen 3 % - 7 % uživatelů!

Promoted posts
= lze si zaplatit
„zviditelnění“ na
fanoušky a jejich
kamarády



Status je jádro věci!
Na stránky v podstatě nikdo nechodí (pokud dokážete své 
fanoušky pravidelně dostat na stránku, máte vyhráno)

Newsfeed zůstává stejný, dostat se na něj je a BUDE stále 
obtížnější - lidé mají víc přátel, “lajkují” víc stránek, ty zase 
přispívají častěji, do toho placené příspěvky...

Budujte si zájem publika! 

Stránku si mohou fanoušci zařadit do seznamů nebo dát 
“subscribe” (= nový příspěvek v notifikacích)

EdgeRank: vztah mezi jednotlivými objekty na FB: určující je 
váš vztah vůči stránce (zda jste s ní měli nějakou interakci), 
vztah vašich přátel – a čas

Máte-li hodně neaktivních fanoušků, zaplaťte si promoted 
post. Nebo si ho zaplaťte u někoho, kdo je má – FB chce 
vydělat a tlačí na utrácení (a porušování vlastních pravidel)

http://www.tyinternety.cz/socialni-site/engage-2012-co-socialbakers-prozradili-o-social-marketingu1-7962


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



Text

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

Příběh: KLM



Text

Facebook je teď a tady. Pro mnohé zdroj zpráv. S tím jde pracovat – 
i když nejste zpravodajství.

Příběh: Čtyřlístek ze stránek Strach.cz



Text

Školení práce s Facebookem lze absolvovat kdykoliv. 
Být sám sebou je mnohem podstatnější.

Příběh: Makro Blogger



Co chtějí vs. Co si myslíte že chtějí?

Z diplomky Martina Jindry:
 http://makevision.net/texty/DP/



Když máte co říct, mluvte



Využijte správného okamžiku



Komunikujte obrazem!

Obrázky produktu od 
fanoušků

Přiložení 
obrázku z akce

Přiložení 
obrázku akční 

nabídky

Obrázky = engagement, 
ovšem ne nutně prokliky!



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.



Interest lists

Vynikající nástroj, když chcete sledovat skupinu stránek (zde téměř 
50 fan stránek BMW, ale může jít o konkurenci, oblíbené restaurace 

na oběd nebo třeba české politiky), vše máte na jednom místě, 
nemusíte ani být fanoušci a svůj list můžete sdílet dalším.



Graph Search

Musíte se FB přepnout do English (US) – a pak se snadno dozvíte, co 
za restauraci v Praze mají rádi vaši kamarádi z Brna, co za knížky 

se líbí lidem, kteří jsou fanoušci Matrixu a podobně :)



Facebook prodává

A taky „Máme rádi...“



Facebook Ads
Klasické Facebook Ads jsou jako display (CTR okolo 
0,1%, „bannerová slepota“)

Firmy nevyužívají targetingu, protože je levnější 
použít metodu „kobercový nálet“

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

Reklama cílená mimo FB = vyšší bounce rate

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

Reklamní sestavy je nutné upravovat – rychle 
zastarávají!

Výborně funguje remarketing (Facebook Exchange)



Text

Záložky pořád existují! Odkazujte na ně a řekněte 
všem, proč by se měli stát fanoušky!

Odpovídejte na komentáře, nemažte kritiku, buďte 
empatičtí a vždy myslete na druhou stranu mince!

Jste zakladatelé, máte svůj osobní příběh? Rozjeďte 
to na osobním profilu – zapněte možnost 
„followers“!

Malé firmy mají oproti velkým výhodu – mohou být 
osobnější, tak buďte osobnější!

Velké firmy mají oproti malým peníze: používejte je 
rozumně, plaťte za analytiku, uvažujte strategicky!

Mějte super obsah uvnitř stránky, naučte svoje 
fanoušky pravidelně na ni chodit...

Pár dobrých tipů...

https://apps.facebook.com/iframehost/


Monitoring sociálních médií

Naučte se 
na/poslouchat:

Kdo je váš 
fanoušek a co si o 
vás myslí?

Kde a proč se o 
vás lidé baví?

Můžete svým 
zákazníkům 
pomoci a jak?



Obava z kritiky

Zachycená kritika = možnost reagovat

Snaha reagovat = samotná ochota hodně pomáhá



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!



Facebook

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 = 500k+
Ale: 175k žen a 224k mužů
TNS Aisa: jen 14% českých uživatelů
zná LinkedIn a ještě méně jej využívá
nejpoužívanější profesní síť (další: Xing – Německo, 
GoldenLine – Polsko)
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 20 USD / měsíčně (pro HR nebo pokud 
aktuálně hledáte práci – jinak není potřeba)

http://www.rapportive.com/


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)



LinkedIn maps

http://inmaps.linkedinlabs.com/network


Twitter

180k+ 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!

http://www.youtube.com/watch?v=7FRwCs99DWg


A verze pro ČR...



Speciální bonus: nejúspěšnější 
FB stránka na světě...

Jesus Daily. Nadšení fanoušci + jasný call to action + hraní na city.
Dlouhodobě si drží PTA okolo 7 milionů uživatelů.



Text

Jim Sterne: 
Měříme a 

optimalizujeme 
marketing na 

sociálních sítích

Clara Shih: 
Vydělávejte na 

Facebooku

Gary 
Vaynerchuk: 

Princip 
vděčnosti v 

byznysu

Dobré knížky



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/
http://www.facebook.com/zbiejczuk
http://twitter.com/zbiejczuk
http://www.linkedin.com/in/zbiejczuk
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