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Co si představíte, když se řekne 
marketing na sociálních sítích?

Social Media Strategy

Social Media Listening

Social Media Monitoring

Social Media Reach

Social Media Audit

Social Media Objectives (ROI?)

Social Media Funnel

Social Media Customer Journey

Social Media Metrics

Social Media Zones / Platforms



Social Media Platforms – Opresnik, 
Kotler, Hollensen

•3, hry, 
hudba, videa

•Retailing, 
CRM, prodej 
a servis

•2, sdílení 
obsahu, user 
publishing

•1, sdílení, 
socializace, 
konverzace

Social
Community

Social
Publishing

Social
Entertain-

ment

Social
Commerce



Fáze digitálního marketingového plánu

1. Stanovení cílů marketingu na sociálních sítích

2. Audit sociálních sítí (kde jsme nyní)

3. Výběr relevantních platforem sociálních sítí

4. Inspirace a analýza konkurence

5. Vytvořte obsahový a časový plán

6. Testujte, vyhodnocujte a upravujte

Budeme sdílet fotografie
komunikující firemní
kulturu na sociální sítích.
Budeme sdílet 10
fotografií za měsíc.
Cílem je získat
minimálně 200 lajků
měsíčně a 50 komentářů.



Metriky využívané na sociálních sítích

 Jaké metriky lze využít při nastavení cíle? A posléze při 
kontrole plnění?

 Finanční i nefinanční metriky
 Volume of Mentions
 Engagement
 Advocates
 Click-throught Rate (CTR)
 Conversion Rate
 ROI
 Cost per Click

Engagement (%) = počet
akvitiv v čase t všech
příspěvků do určitého
data / počet shlédnutí v
čase t všech příspěvků
do určitého data x 100

CTR (%) = počet kliknutí
na reklamu / počet
zobrazení reklamy x 100



Vytvořte obsahový a časový plán

 Obsahový plán

 Text? Grafika? Kam sdílím?

 Časový plán 

 Kdy sdílím? Co sdílím? Kdo sdílí?

 Tvorba publikačního kalendáře

 Odpovědi na otázky:

 Jaká obsah chce společnost sdílet na sociálních sítích?

 Kdo bude vytvářet obsah?

 Jak často bude společnost přispívat?

 Jaká je cílová skupina každého příspěvku?



Publikační kalendář



Jak zabavit svého zákazníka?

Vyprávějte příběhy Buďte unikátní 

Prodávejte (obchod) Interakce
(oboustranná)

Social Media

Ad Tell stories:
• About the

company
• Entertain
• Fun
• Education
• Public X private



Prostor pro dotazy a diskuzi
Enjoy social media marketing in sports!
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