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Ako využiť sociálne siete?



Teší ma
som Andrej



Pred tým, ako začneme: skúsme si 
vyvrátiť niektoré mýty, ktoré sa spájajú 

so sociálnymi médiami.



1. Sociálne médiá slúžia na predaj



Takže neslúžia?

● Ľudia sa chcú na sieťach socializovať

● Chcú nájsť obsah, ktorý ich pobaví, zaujme

● Ak sú vaše posty hard-sellingové, ľudia ich budú ignorovať

● Ak budete vytvárať zaujímavý obsah, Facebook vás odmení vyšším 
organickým dosahom



2. Najdôležitejšia metrika je počet 
likerov a followerov



Ktorá metrika je teda dôležitá?

● Pamätajte si, že nie každý používateľ, ktorí niečo lajkne má skutočne 
rád vašu značku 

● Je potrebné sledovať reálne zapojenie fanúšikov 

● Mnohé stránky si totiž kupujú fanúšikov “duchov” - majú číslo, ale 
reálne sa títo ľudia nezápajajú do diskusie





3. Sociálne médiá sú nutnosť a nie 
cestou k novému zákazníkovi



Sú naozaj nutnosťou?

● Nepozerajte sa na sociálne médiá ako na vec, ktorú “musíte robiť”

● Oplatí sa zaľúbiť do sociálnych médií

● Ak sa fanúšikovi zapáči obsah, hravo si vytvorí k značke bližší vzťah



4. Sociálne médiá majú nezávislú 
komunikačnú stratégiu



Stratégia je závislá
● Sociálne médiá musia byť súčasťou celkovej komunikačnej stratégie, 

ktorú uplatňuje vaša spoločnosť

● Je to jeden z komunikačných kanálov, vďaka ktorým oslovíte inú 
cieľovú skupinu, preto musí byť posolstvo stále konzistentné



5. Plánované príspevky budú robiť za 
mňa



Sú naozaj nutnosťou?

● Plánovače sa stali populárnym nástrojom najmä pre firmy, kde 
sociálne médiá nie sú prioritou

● Nestačí len publikovať statusy, ale aj kontrolovať komentáre, 
zmienky. Ak si niečo neustriehneme, môže sa to otočiť proti nám.

● Musíte s fanúšikmi obojsmerne komunikovať, sledovať ich reakcie. 
Ideálne odpovedať do 24 hodín.



6. Sociálne médiá sú zadarmo



Toto bohužiaľ naozaj nie je pravda :)

● Je to smutné, ale nie je to pravda

● Sociálne médiá si vyžadujú človeka, ktorý nimi doslova žije, rozumie 
im a takisto chápe firemnú filozofiu

● V dnešnej dobe je súčasťou mediamixu aj reklama na sociálnych 
médiách. Obsahu je veľké množstvo, preto sa treba dostať do 
popredia, aby vás používatelia videli. 



Mýty máme uzrejmené

Poďme sa baviť o konkrétnych 
sociálnych médiách



Ako si správne zvoliť sociálnu sieť?







Facebook

● Líder medzi sociálnymi médiám - 1,65 miliardy aktívnych používateľov za 
mesiac

● 2 400 000 používateľov na Slovensku

● Ideálne miesto na na rozmach komunikácie na sociálnych médiách



1,65 bilióna aktívnych užívateľov vo 
svete

2,4 milióna na Slovensku

1 250 000 1 150 000



Na Facebooku sa naozaj oplatí byť



Stránka na 
Facebooku



Stránka na 
Facebooku



Čo nájdete na Facebook stránke

● Profilovú fotografiu - rozmer 180x180

● Úvodnú cover fotografiu - rozmer 851x315

● Tlačidla na akciu

● Príspevky vašej stránky

● Príspevky fanúšikov

● Reviews



Facebook

● Základ tvorí cieľovka 24-35. Mladší začínajú uprednostňovať iné siete.



Prečo sa oplatí mať Facebook

● Jednoduchý nástroj na začiatok vášho biznisu

● Cenovo dostupné - spustenie a zverejňovanie príspevkov je zadarmo

● Ľahko si viete vytvoriť vzťah - špeciálne pri lokálnom predaji

● Môžete veľmi cielene propagovať svoje výrobky

● Výsledky sa merajú veľmi ľahko



Prečo sa oplatí mať Facebook

● Obrázky, videá, infografiky, hudba, podcasty, prezentáce - takmer čokoľvek 
môžete využiť na prezentáciu svojej spoločnosti

● Interakcie majú efekt snehovej gule - Ak sa stane niekto fanúšikov vašej 
stránky, prípadne s ňou interaguje, vidia to aj jeho priatelia - vzhľadom na 
to, že 3 zo 4 uprednostňuju osobné odporúčania, vie to znásobiť počet 
novách fanúšikov.

● Cielenie reklám je veľmi presné a môžete zasiahnuť takmer akúkoľvek 
skupinu ľudí



Otázka:
Používate Facebook na firemné 

účely?



Otázka:
Ak áno, čo tam zverejňujete?



Prečo sa oplatí mať Facebook



Instagram

● Sociálna sieť založená na grafickom obsahu - fotografiách a videách

● Aplikácia, ktorá používateľov dovoľuje fotografie pripravovať, vylepšovať, 
tagovať a zverejňovať medzi svojich followerov

● Instagram chystá mnoho noviniek, ktoré pomôžu pri biznise



500 miliónov užívateľov vo svete
300 miliónov denne 

340 tisíc na Slovensku

190 000 150 000



Čo nájdete na profile na Instagrame
● Základný popis profilu

● Logo

● Obrazkový obsah  

● Video obsah



Profil na 
Instagrame



Čo sú to tie chystané novinky?

● Facebook ponúka profil a stránku, zatiaľ čo Instagram ponúka len osobný 
profil

● Koncom roka budete môcť transformovať svoj firemný profil na biznis probil

● Biznis profili budú obsahovať podrobné štatistiky toho, kto je vašim 
followerom a aké príspevky majú najvyšší ohlas

● Promo príspevkov bude možné aj priamo cez Instagram, nie len cez 
Facebook



Otázka:
Používate Instagram na firemné 

účely?





Čo je to LinkedIn?

● Na LinkedIn sa nachádza najväčšia komunita pracujúcich ľudí, ale 
tých ktorí si zamestnanie len hľadajú.

● Komunitu dopĺňajú väčšie, ale aj menšie spoločnosti a korporácie.

● Sociálne sieť má 182 miliónov unikátnych návštevníkov za kvartál.

● 433 miliónov používateľov (Q1 2016)

● Každú sekundu sa zaregistrujú dvaja nový členovia.



Čo je dôležité mať na LinkedIn?

● Profil, ktorý slúži na prezentáciu osoby v online priestore - ide o 
kreatívne CV

● Súčasťou sú pracovné skúsenosti, vzdelanie, kurzy, certifikárty, ktoré 
môžu byť ozvláštnené o rich media (video, audio, obrázky, 
prezentácie)





Využívame company page



Využívame company page

Stránka spoločnosti umožňuje používateľom LinkedIn zistiť viac o vašej firme, 
produktoch, službách, ale taktiež o novinkách a pracovných príležitostiach, ktoré 

ponúkate.



Čo nájdete na company page
● Dva primárne vizuály - Logo a banner

● Informácie o spoločnosti

● Príspevky - obrazové, textové, videá, prezentácie



Company page na 
LinkedIn



Company page na 
LinkedIn





Čo je to Twitter?

● Mikroblogovacia sieť

● Príspevky sú (zatiaľ) limitované 140 znakmi. 

● Využívanie rich media - videá, obrázky...



Čo je to Twitter?

● Špecifická sociálna sieť, ktorá nemá na Slovensku výraznejšie 
uplatnenie

● Využívajú ju hlavne spravodajské portály, keďže efektívne slúži na 
prenos rýchlych informácií

● IT a marketingové spoločnosti



Profil na Twitteri



Profil na Twitteri





Čo je to Snapchat?

● Najnovší trendsetter na poli sociálnych médií

● Tvoríte videá alebo fotografie, ktoré si zdieľate s ľuďmi

● Tento obrazový materiál si môžete zobraziť len na pár sekúnd, potom 
zmizne

● K dispozícii je textovanie fotiek, filtre a rôzne hračky

● Ideálny pre zdieľanie momentiek



Cieľová skupina

Snapchat má najmladšiu cieľovú skupinu

13-24 rokov = 56%

25-34 rokov = 32%

35-44 rokov = 11% 



Cieľová skupina

13-24 rokov = 56%

25-34 rokov = 32%

35-44 rokov = 11% 





Google +

● Na Slovensku nie príliš etablovaná sieť

● Funguje prevažne v komunitách

● Je potrebné si svoje komunitu budovať organicky (reklamy až od 
1000 followerov)

● Jedna z výhod je pozícia v Google

● Možno pripraviť Hangout



10 zásad komunikácie na sociálnych 
médiách



1. Pochopte hodnotu



Pochopte hodnotu

● Sociálne médiá môžu osloviť nových potenciálnych zákazníkov, ale 
takisto zapojiť existujúcich klientov

● Sociálne médiá tiež ponúkajú zvýšenie hodnoty značky v online 
prostredí a navýšenie návštevnosti



2. Nastavte si ciele



Nastavte si ciele

1. Krok

Zadefinujte si cieľ, ktorý chcete vďaka sociálnym médiám dosiahnuť

● Chcem dosiahnuť čo najvyššiu interakciu
● Chcem zvýšiť návštevnosť webu
● Chcem aby sa cieľová skupina o mne dozvedela



Nastavte si ciele

● Komunikáciu na sociálnych sieťach si musíte vedieť zmerať

● Nastavte si KPIs - kľúčové ukazovatele výkonnosti, ktorých 
dosahovanie si budete každý mesiac kontrolovať a vyhodnocovať

● Kľúčové KPIs 



Kľúčové KPIs

● Reach príspevkov - koľkokrát zasiahli vaše príspevky používateľov

● Dosah používateľov - koľko unikátnych používateľov bolo 
zasiahnutých

● Engagement -  zapojenie používateľov (lajky, komentáre a zdieľania)

● Engagement rate - Počet zapojení / počet fanúšikov x 100

● Počet fanúšikov / followerov



3. Zasiahnite správnu cieľovú skupinu



Ako sa správa cieľová skupina?

● Kde je vaša cieľová skupina?

● B2B alebo B2C biznis

● Ako trávi čas na online vaša cieľová skupina?

● Aký mám personálny základ na tvorbu obsahu na sociálny sieťach?



Vytvorte si persóny



Čo sú to persóny
Na základe správanie z minulosti predpovedám správanie persón v 
budúcnosti, aby sme svoje marketingové príbehy správnym tónom, 
správym ľuďom a správnymi slovami.

Vďaka persónam sa viete lepšie vcítiť do ich potrieb ľudí. Vidíte ich 
príbeh. Vnímate ich ako reálne osoby. 



Čo sú to persóny
● Persóny zahŕňajú záujmy, demografiu, motivácie, ciele a správanie.
● Čím sú detailnejšie, tým lepšie predstavujú človeka. 

● Vytvorte personalizované hodnoty pre jednotlivé persóny a následne 
pripravte ukážka obsahu pre konkrétne cieľovky.

● A buďte tam, kde je vaša cieľová skupina. 



4. Vyberte si platformu/y



Rozhodnite sa správne
Identifikujte, ktoré platformy sú spojené s vašou cieľou skupinou a 
následne generujú pre vás najväčšie ROI

Neberte si viac, ako viete zvládnuť. Ideálne sústrediť svoje sily na 1-2 
siete, ktoré viete rozvíjať. Kvalita je viac ako kvantita. V opačnom prípade 
sa to môže otočiť proti vám. Ak chcete byť úspešní, musíte byť 
konzistentný, vytvárať zapojenie a aktívny.



5. Analyzujte konkurenciu



Rozhodnite sa správne
● Identifikujte si, kto pre vás na sociálnych sieťach predstavuje 

konkurenciu
● Rozanalyzujte jej pôsobenie - základné údaje, ako vyzerá stránka, 

aké príspevky zverejňujú a ktoré im fungujú najlepšie
● Získate prehľad o aktivite podobnej cieľovej skupiny a môžete to 

využiť pri plánovaní celkovej stratégie



6. Vytvorte si content plán



Vytvorte si content plán
● Ak si správne nastavíte obsah = úspech je na dosah
● Zákazníci v dnešnej dobe sami prehľadávajú informácie o firme
● Ak budete tvoriť obsah, ktorý sa im bude páčiť, máte ich na svojej 

strane



Vytvorte si content plán
Pravidlo 4:1:1

4 = Zaujímavé články, informácie, zábavné príspevky, užitocčné rady

1 = Soft sell - upozornite na svoj produkt, ale priamo ho nepredávajte

1 = Hard sell - príspevok s ponukou + call to action



7. Plánujte obsah
● Pripravte si každý mesiac plán vydávania statusov
● Copy text, grafika 
● Použite jednoduchý Excel, Word alebo zdieľaný dokument na Google 

Disku
● Neváhajte obsah v priebehu mesiaca upravovať
● Reagujte na aktuálne situácie
● Zaznamenávajte, čo práve robíte



8. Dbajte na vizuálno
● Všetky siete spája jedno = vizuálny obsah
● Oplatí sa do neho investovať, lebo je to prvá vec, ktorá kanál predáva
● Vybudujte si vlastnú grafickú identitu
● Keď užívateľ zbadá vaše príspevky, hneď vie, že ste to vy
● Pilierom v grafických statusoch je vaše logo
● Ak nemáte možnosť dlhodobej práce s grafikom, nechajte si vytvoriť 

šablónu, do ktorej budete pridávať fotky



8. Dbajte na vizuálno

● Ak nemáte k dispozícii grafika, využívajte bezplatné grafické nástroje, 
ktoré sú veľmi jednoduché na správu - napríklad Canva alebo 
Picmonkey

● K dispozícii sú takisto bezplatné fotobanky - pixabay.com, pexels.
com, freeimages.com, unsplasch.com



8. Dbajte na vizuálno

● Nezabudnite na dodržiavanie jednotnej grafickej línie na viacerých 
sociálnych sieťach

● Prispôsobte rozmery



9. Budujte si komunitu
● Komunikácia na sociálnych sieťach neslúži len na uverejňovanie 

príspevkov
● Musíte si vybudovať vzťah so svojimi fanúšikmi a potenciálnymi 

zákazníkmi
● Ukazujte, že vám na fanúšikoch záleží



10. Merajte a optimalizujte
● Výkonnosť vašich kanálov si priebežne kontrolujte
● Ideálne sú mesačné reporty, ktoré poskytujú prehľad úspešnosti 

vašich profilov spolu s identifikáciou číselných hodnôt



Ako si vytvoriť so zákazníkom vzťah v 
online priestore



Ako si vytvorím vzťah?

= dám mu to, čo chce

● Pobavím ho
● Poučím ho
● Poradím mu
● Rád mu odpoviem na jeho otázky
● A predám mu





Lebo obsah je kráľ, ktorý vládne



Koľko mám času?

● Na zaujatie človeka máte 1-2 sekundy
● Svoju pozornosť udrží zhruba 6 sekúnd

Ako s tým naložiť?



Využívajte V-P-V taktiku
Zaručene funguje



VZRUŠ
POBAV

VZDELAJ



VZRUŠ



VZRUŠ

Obe stránky sa snažia predať grafickú kartu

Čo stačilo spraviť?

Nevábnu fotku zameniť za štýlovú vo firemnej grafike a pohrať sa s 
textom. Jednoduché, no nie? :)



POBAV



POBAV

Humor sa oplatí využívať. A v reklame to platí dvojnásobne.



VZDELAJ

Vzdelávanie je kľúčovým pilierom rastu

Nemusí byť nudné, stačí ho len správne podať





Úloha:
Pripravte pre vašu spoločnosť 

po jednom statuse na V-P-V
 



Tak mám pre vás zopár tipov, ako 
dotiahnuť na trón :)



Povedzte svoj príbeh

● Za každou firmou je príbeh
● Povedzte ho svojim fanúšikom
● Nemusíte písať esej, len vyberte podstatné fakty, ktoré okoreníte 

príjemnou emóciou





Úloha:
Vymyslite status s príbehom 
o vašej firme. Aký by bol jeho 

text a grafika.



Zdieľajte zaujímavé články

● Máte blog? Neváhajte zdieľať články na svoje kanály

● Nemáte blog? Nevadí. Stačí, ak budete svojim fanúšikom porcovať 
zaujímavé články, ktoré priamo zasahujú váš biznis. Nezdieľajte len 
link ale dopovedzte, čo uznáte za vhodné. 





Súťažte, súťažme

● Slúžia na zvýšenie engagementu na sociálnych sieťach
● Môžete využívať odpoveď pod status
● Pravidlá Facebooku vylučujú zapojenie sa do súťaže prostredníctvom 

like na stránku alebo zdieľania
● Aj tak niektoré spoločnosti to využívajú. No však tak dlho sa chodí s 

krčahom po vodu...



Súťažte, súťažme



“Behind the scenes”

● Buďte transparentní a ukážte svojím fanúšikom, ako to funguje vo 
vašej firme

● Ukážte im porady, miestnosti ale aj nepracovné stretnutia





Medzinárodný deň...

● Hľadajte zaujímavé dni, ktoré sa dotýkajú vašej práce
● Verte, Medzinárodný deň má už snáď všetko
● Pobavíte, zaujmete a zaručene dostanete like





Tipy a rady

● Používatelia sa radi zabávajú, ale takisto sa radi niečo nové dozvedia
● Jednoducho pridaná hodnota
● Dávajte tipy, ktoré môžu zdieľať ďalej a potešiť tak svojich priateľov
● Máte autobiznis - dajte tip, ako pripraviť auto na zimu, predávate 

dovolenky - poučte, čomu sa vyvarovať na dovolenkách



Poskytnite im zľavu
● Odmeňte vašich verných fanúšikov kupónom na zľavu
● Pripravte kupón, ktorý budú mať k dispozícii len vaši fanúšikovia





Pýtajte sa fanúšikov

● Pýtajte sa, čo majú radi, čo ich baví
● Zistite názor na vaše produkty
● Dovoľte fanúšikom sa prejaviť a zmeniť veci
● Alebo sa ich spýtajte na triviálne veci - to funguje najlepšie :)





Inšpirujte

● Veľmi často využívaná pomôcka v honbe za lajkami
● A stále veľmi dobre funguje
● Ľudia sa radi stotožňujú s citátmi, vidia v nich svoje sny, svoje ciele a 

radi ich zdieľajú medzi svojich priateľov





Pochváľte sa s fotkami vašich fanúšikov

● Posielajú vám ľudia fotografie, ako využívajú vaše produkty?
● Pochváľte sa nimi. Je to niečo ako WOM marketing, len mu trochu 

pomáhate :)



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
 

www.visibility.sk    edu.visibility.sk
www.facebook.com/VISI 

http://www.visibility.sk
http://edu.visibility.sk
http://www.visibility.sk
http://www.facebook.com/VISBILITYsk
http://www.facebook.com/VISBILITYsk

