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Máte malou firmu a chcete expandovat? Nebo jste se konečně rozhodli jít

na trh se svým produktem, ale nevíte, jakým způsobem o sobě dát vědět?

Máme pro Vás několik tipů, jak se dostat na sociální sítě a efektivně je

využívat.

Byla by velká škoda nechat stranou ten nejlevnější a nejúčinnější způsob

propagace, kterým sociální média bezesporu jsou. Názory ve společnosti

jsou různé, ale pravdou je, že sociální média významně ovlivňují chování

zákazníků. Veškerý trh, ale i interakce s klienty, se postupně přenáší do

virtuálního prostředí, k čemuž významně přispěla i celosvětová pandemie. 
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Nekonečný prostor

Na internetu se odvíjí většina světového dění

Internet využíváme k vyhledávání informací, k

zábavě, vzdělání, nákupům a ke spoustě dalších věcí

Za krátký čas lze získat velké množství informací

Na sociálních sítích lze rychle zvyšovat počet

odběratelů 

Sociální sítě jsou jedním z nejsilnějších marketingových

kanálů ve světě. 

Ptáte se proč? 

Pojďte využít tyto výhody ve svůj prospěch. 
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Spokojený zákazník = nejlepší reklama

Další velkou výhodou jsou komentáře a doporučení od

zákazníků. 

Lidé se orientují a rozhodují právě na jejich základech.

Dobré recenze Vám pomůžou získat nové zákazníky. 

Musíte vybudovat důvěru, která se sice vytváří dlouho,

ale jedná se o jediný způsob, kterým si zajistíte návrat

spokojených zákazníků, kteří tvoří váš největší reklamní

potenciál.
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Nejste v tom sami

Nejznámější celosvětové značky investují velké

sumy peněz k tomu, aby cílily na své potencionální

zákazníky. 

Facebook, Youtube nebo Instagram nabízejí

prostor, který sdílí miliony lidí a jednotlivé firmy

zde mohou nenásilně nabízet své produkty.
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Každá z jmenovaných sociálních sítí pro Vás

představuje určitý okruh zákazníků, kterým můžete

představit Váš produkt a následně utužovat jejich

zájem o něj a zároveň s nimi pravidelně

komunikovat. Najít zde můžete také naprosto

novou klientelu, která o vás dosud nevěděla.
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Každá sociální síť představuje jiné příležitosti
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Dostat se do povědomí je základ

Příklad:

Představte si, že hledáte nový gauč. Jak budete

postupovat a co je při výběru pro Vás důležité?

Reklam je na každém rohu nepřeberné

množství. Většinu z nich ignorujeme, jinak

bychom nedělali nic jiného, než nakupovali. Pro

nás je ale podstatné i budování samotné značky

a zákaznické základny, ne každý musí

nakupovat, ale každý by o vás měl vědět.
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Dostat se do povědomí je základ

Důležité je vědět, jak reklama funguje. Zjistit a pochopit, jak zákazníci komunikují.

Důležité je nečekat, že po shlédnutí reklamy u Vás zákazník ihned nakoupí. Nesmíte

ihned pochybovat o svých schopnostech a zažívat pocit zklamání, pokud odezva

nenastane okamžitě. Dochází tím k podcenění Vašich schopností a dovedností. 

Realita je samozřejmě mnohem složitější. A to je důvod, proč je dobré volit více

způsobů informovaní Vašich budoucích klientů (billboardy, letáky a internetové

reklamy). 

To vše se natolik propojí, že na konci zákazník přijde a nakoupí. Je však potřeba s nimi

postupně pracovat. Na rozdíl od ostatní reklamy realizované prostřednictvím TV, rádia,

letáků či billboardů, která je finančně velmi nákladná je Internet velmi výhodný

komunikační kanál s nepřekonatelným množstvím potenciálních klientů. 
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10 Pokud se rozhodnete využít tuhle obří síť k

informování o své firmě a zisku nových

zákazníků, napadne Vás řada otázek. 

Jakou síť zvolit?

Jak s potenciálními klienty komunikovat?

Jaký obsah a jak často vytvářet?

Jak to dělat dostatečně efektivně?
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Jak začít?

Stejně jako jste na začátku dělali svůj business

plán, bude potřeba vypracovat určitou strategii.

Vytyčit si cíle a k nim cestu (pokud se však příliš

neorientujete na poli sociálních sítí a virtuálního

světa, může to být pro vás velmi složité. Je proto

potřeba poradit se s někým, kdo dané

problematice rozumí, vysvětlí Vám určité

zákonitosti a následně pomůže nastartovat Váš

projekt.

1.

2.
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důležité jsou konkrétní cíle1.

Stanovit si jasně měřitelné cíle je nejjednodušší způsob, jak zjistit, zda děláte reklamní

kampaň správně.

Nemusíte mít přitom jeden jediný cíl (např. zvýšení prodeje), důležité jsou tak menší cíle

(např. navýšení návštěvnosti Vašich stránek a narůstající počet odběratelů).

Tato čísla budou přesná, naprosto relevantní, lehce měřitelná a budou pro Vás představovat

určitou zpětnou vazbu o chování Vašich zákazníků a jejich potřebách. Také Vám řeknou, zda

se Vám daří cílit na správné klienty apod. Přitom zpětná vazba je neocenitelnou informací,

která Vás může neustále posunovat dále. Jen díky pohledu zvenčí dokážete pohotově

reagovat. Zároveň z důvodu přesycenosti trhu můžete mnoho věcí okoukat a vyvarovat se

chybám.  Pokud na sebe chceme upozornit je nutné se od ostatních trochu vyčlenit a udělat

to lépe a důrazněji.
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důležité jsou konkrétní cíle1.

Nejprve zvolte velký cíl, kterého chcete díky sociálním

sítím dosáhnout. Až poté si definujte cíle menší,

kterých dosáhnete pomocí jednotlivých aktivit.

Je potřeba pochopit, kdo Vaši zákazníci jsou a jaké

mají potřeby. Potom je šance, že se z nich stanou Vaši

pravidelní platící zákazníci. To však záleží na tom, zda

jim nabídnete, co potřebují.
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2. Zaměřte se na pochopení svých zákazníků

Příklad:

Řekněme, že vlastníte obchod nabízející nábytek. Jako

hlavní způsob propagace jste zvolili e-mailový

newsletter, který je levný, rychlý a účelný. Informujete o

akcích, slevách, ale abyste nalákali více odběratelů,

rozhodli jste se pořádat soutěže. Jak propojit jednotlivé

aktivity s cílem navýšit prodej?

a)     Vytvořte nejprve reklamu na Facebooku (zde

získáte nové potenciální klienty a zvýšíte dosah).

b)     Vytvořte PR článek o svých produktech a sdílejte

ho na svém webu.

c) Pošlete ho i prostřednictvím e-mailového newsletteru

všem novým klientům.
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2. Zaměřte se na pochopení svých zákazníků

Nejprve si proto sami řekněte, komu vlastně daný produkt chcete nabízet. 

Položte si tyto otázky.

Máte levný a jednoduchý nábytek pro studenty, nebo kvalitní a dražší kusy pro rodiny s

dětmi? 

Jaký sortiment převažuje? 

Prodáváte vlastnoruční práci?

Jsou vaši klienti spíše ženy nebo muži? Kolik jim je a jaké mají zaměstnání?

To všechno jsou důležité informace nejen proto, abyste reklamu dobře cílili, ale zároveň

abyste sami nabízeli, co opravdu chcete a komu chcete. V souvislosti se sociálními médii

pak musíte vědět, zda Váš klient používá sociální sítě, případně jaké. Studenti nemají

problém najít na internetu cokoli, oproti tomu starší generace třeba facebookový účet mít

nemusí. 

Dnes lidé ve většině případů nakupují a hledají vše přes Internet, takže jít touto cestou je

určitě správné, jen je potřeba zvolit správný kanál. 

MP
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2. Zaměřte se na pochopení svých zákazníků

Pokud budeme pokračovat v našem nastaveném modelu prodejce nábytku a cílíte

hlavně na ženy, které nábytek do domácností vybírají, budete chtít rozšířit Vaše

odběratele o muže, kteří menší kousky vyberou jako překvapení pro své ženy. 

Pomocí analýzy sociálních sítí můžete lehce zjistit, kde tito muži nejčastěji nakupují, zda

vybírají podle známých značek nebo se orientují pouze podle ceny. Zjistíte i o co je nyní

největší zájem, co je tzv. nejvíce cool.

Kromě jejich požadavků, můžete zjistit i co je pro ně největší problém, v čem vidí

nedostatky na trhu. Předraženost produktů, nedostatečně široký výběr nabízených

produktů, nepřehlednost stránek. Jen díky pochopení všech potřeb Vašich zákazníků

můžete správně zacílit a utvořit dostatečně silnou marketingovou strategii. Až najdete

ten správný komunikační kanál, můžete zjistit, že vynakládáte zbytečné úsilí někde, kde

ho nikdo nepřijímá.
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3. Buďte aktuální

Nezapomínejte na to, že pokud fungujete pouze na sociálních sítích, ale i pokud máte

kamenné obchody jsou webové stránky a další sítě Vaší sebeprezentací. Stejně jako

uklízíte Váš kamenný obchod, je třeba se starat o váš web. Jen z něho se budoucí

zákazníci dozví, kdo jste a co nabízíte. Proto musíte vše neustále aktualizovat,

informovat o slevách, akcích nebo dalších benefitech, které zákazníkům nabízíte. 

Jen díky komunikaci máte šanci někoho přesvědčit. Zapomínat byste neměli ani na

klíčová slova. Zjistěte, podle čeho Vás klienti vyhledávají a vhodně je zakomponujte do

popisků. 

Řekněme, že jste zjistili, že nejvyhledávanějšími slovy jsou levný nábytek nebo třeba

kvalitní provedení. Potom budete na svém webu zveřejňovat příspěvky s těmito nadpisy.

„Levný nábytek nemusí být nekvalitní.“ „Kvalitní provedení za nízké ceny.“ apod.
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4. Buďte přesvědčiví

I když budete mít ty nejlepší  úmysly, nemusí to přinést kýžené výsledky.

Máte kvalitní produkt za dobrou cenu, ale stejně se Vám nedaří přimět zákazníky, aby si

vybrali, co potřebují zrovna u Vás? Problém může být v tom, že nekomunikujete se

správnými klienty, přes správné sítě, správným obsahem.

Musíte si uvědomit, že kromě kvalitního produktu a znalosti Vaší klientely, je ještě potřeba

upravit PR texty, dle zvoleného sociálního média. Každá síť má své výhody a nevýhody.

Každá funguje na jiném principu a proto si každá bude žádat jinou strategii. Na Youtube

většina z nás hledá zábavná videa, Facebook chápeme jako prostor pro nás a naše přátelé

na sdílení myšlenek a třeba Instagram jako obří fotogalerii.
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4. Buďte přesvědčiví

Pro každou z těchto sítí, tak musíte zvolit daný způsob

komunikace s relevantním obsahem. Na Facebooku získáte

nové odběratele prostřednictvím reklamy, na Instagramu

představíte nový sortiment pomocí hezkých fotografií a na

Youtube můžete vystřelit s kreativní reklamou nebo zajímavým

virálním videem. U někoho se může stát, že některou z daných

sítí, prostě nepotřebuje nebo nemá, jak využít, protože se zde

jeho klientela nevyskytuje. Myslete proto kompaktně. Přitom si

ujasněte, jak často chcete na jednotlivých sítích se svými

zákazníky komunikovat a držte určitou pravidelnost.

6  T IPŮ ,  JAK  SE  DOSTAT  NA  SOC IÁLN Í  S ÍTĚ  A  EFEKT IVNĚ  JE  VYUŽ ÍVAT



20

     

5. Pracujte na sobě

I když zjistíte, že vše funguje, jak má, prodej se navyšuje, máte nové odběratele, nesmíte

zaspat. Trh se neustále vyvíjí, konkurence roste a Vy musíte udržet svůj náskok. Sledovat

musíte co si odběratelé žádají, a jak se mění trendy, musíte rozvíjet své strategie. Ať už

se rozhodnete rozšířit sociální sítě o další, zkusit udržet pozornost a zájem pomocí

soutěží, nebo jen přispívat častěji, hlavní je neustále posilovat svojí pozici na trhu. 

Jak se ale trefit do vkusu, co nejvíce lidem?

Každý z nás má jiný vkus a jiné preference, je opravdu velmi těžké zacílit reklamu tak,

aby se líbila všem. To samé pravděpodobně budete řešit ještě dávno předtím, už při

tvorbě samotných webových stránek, které by měly být uživatelsky přátelské. Odpovědí

je často konkurence. Zamyslete se, kde rádi nakupujete, jak jejich web funguje a tak

začnete s vlastním menším průzkumem, díky kterému si můžete mnoho věcí ujasnit.

MP 6  T IPŮ ,  JAK  SE  DOSTAT  NA  SOC IÁLN Í  S ÍTĚ  A  EFEKT IVNĚ  JE  VYUŽ ÍVAT



21

     

6. Poznejte ty, kteří Vám pomohou pomoci     

Pokud znáte svoji konkurenci, může se stát Vaší inspirací. Je pravděpodobné, že ostatní

řeší podobné problémy jako vy, tak proč nezjistit, jak si s nimi poradili a zda není možné se

od nich něco přiučit. Můžou Vás posunout dál. 

V případě spolupráce s jedničkami na trhu, je šance, že se o Vás dozví i jejich klientela. 

Například známému youtuberovi můžete poslat svůj produkt a požádat ho, zda by se o

něm ve svých příspěvcích nezmínil.

Kontaktovat můžete i ostatní z oboru s guest postingem. Na svém webu můžete zveřejnit

článek či rozhovor s někým známým. Nabídnout můžete své produkty i do různých soutěží,

berte to jako investici do splnění vašich vytyčených cílů. Čím více spoluprací navážete, tím

více lidí se o vás nějakou cestou dozví, a to představuje více výhod pro váš budoucí

bussiness.
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21 Kontaktujte nás

Phone Number

+44 758 758 73 18

Email

milan@milanpollak.com

Web

www.milanpollak.com
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