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Tomáš Hiller

● 2011-2013 utraceno do reklamy 89.000+ Kč
● 10 let v marketingu
● Zaměření - Výkonnostní marketing
● Social media marketing (Facebook, Instagram), Google Ads + Sklik
● Marketingový specialista Cambridge Business School
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rok 2019
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rok 2019



Proč v roce 2021 používat facebook?

5,5 mil aktivních uživatelů na Facebook denně (2019)

1,52 miliard lidí celosvětově / denně

věk 35+



Facebook profil vs Facebook stránka (page)
● Facebook profil má vyšší dosah mezi uživateli
● Facebook page má dosah pouze 10% z followerů (bez prvotní interakce)
● FB page lze měřit zasažitelnost publika
● FB page - vytvářet remarketingová publika z interakcí (video, zájem o 

příspěvek - 3 sec, návštěva FB page...)



Co je důležité na Facebooku?
● Přizpůsobit styl komunikaceě (bar, rodinná večeře, business schůzka…)
● Dosah příspěvků (organický, placený)
● Měřitelnost



2 možnosti inzerce na Facebook page

Organický dosah Placený dosah

● neplacená reklama
● virální reklama
● sdílený obsah

● Platíte za zobrazení (ze začátku)

FB 
page

FB 
page



Jak podpořit organický dosah
● Pravidelné příspěvky na Facebook page (správné # + popisky + tlačítka + text 

call to action)
● Živé vysílání (více než 10 min / méně než 45 min)
● Živé vysílání - interakce s živým vysíláním (likes, komentáře, sdílení)
● Správné rozměry creativ (4:5 / 1:1)
● Soutěže



Soutěže na Facebooku
● Dosah příspěvku (zapojení cizího publika)
● Povědomí o značce / produktu



Case studies - Syrmex
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Náklad na FB soutěž?



Chatbot
● Automatizace odpovědí
● Tvorba databáze
● Facebook messenger marketing

m.me/lmlfinance.cz



Příspěvky na FB page

4:5 4:54:5
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Grafika pro soc. sítě
● www.canva.com
● www.crello.com
● Tvorba loga, příspěvky na instagram / facebook, stories, plakáty, vizitky a 

další...

http://www.canva.com


Živé vysílání na Facebooku
● Více než 10 minut
● Méně než 45 minut
● Interakce s publikem (lze navázat na chatbota)
● Měritelné (75% views)
● Remarketing



Placené příspěvky na FB
● Dosah
● Remarketing
● Konverze



Kolik stojí reklama?
1. 1000 Kč na reklamu
2. Reklamu uvidí 1000 lidí
3. 1000 lidí klikne na reklamu
4. Kolik stál 1 klik?

CPC = 1Kč (cost per click)

5. 1000 Kč na reklamu
6. Reklamu uvidí 1000 lidí
7. 1 člověk klikne na reklamu
8. Kolik stál 1 klik?

CPC = 1000 Kč (cost per click)



● Business manager
● Facebook pixel na webu
● Publikum (Okruh uživatelů)
● Cíl (Konverze)
● Podobné publikum (Look alike)

Úspěšná kampaň - 5 věcí



Busienss manager
● Podrobné nastavení kampaní
● Větší možnosti při tvorbě reklam
● Měření a analytika kampaní
● Více FB pixelů
● Správa účtu ve více lidech (bez zásahu do soukromí)



Facebook pixel

Návštěvníci webu 1364
Přidali do košíku 934
Nakoupili 65



Publikum
Zájem o příspěvek (3 sec, like, sdílení, komentování)

Zhlédli video 25% 50% 75% 95%

Návštěva webu (určité stránky)

Nakoupili (provedli konverzi)

Zájem o Facebook stránku

Interakce s Facebook stránkou / Instagramem

Vlastní zdroj (e-mail, telefon…)



Konverze - cíl
Vložíme na děkovací stránku

-Odeslaný formulář

-Nákup

-Kontakt…

Facebook optimalizuje kampaň na konverze (pomáhá nám dosáhnout konverze)



Podobné publikum
Vytvoří podobné publikum které:

- Nakoupili (konverze)

- Zhlédli video dokonce

- Navštívili web

- Projevili zájem o FB stránku

- Interakce s Instagramem / Facebook stránkou



Frame work - SEE THINK DO CARE

See

Think

Do

Care

Nejširší zasažitelné publikum.

Lidé, kteří přemýšlejí o koupi.

Lidé, kteří chtějí nakoupit.

Lidé, kteří u nás nakoupili.

V každé fázi určujeme cíle, publikum, kanály, obsah i měření.

Povědomí o značce

Návštěvnost webu

Konverze

Facebook skupina



Facebook
+ Přesnější cílení (zájmy, věk, lokalita)
+ Kreativita (obrázky, videa)
+ All-in one (framework - see - think - do - care)
+ Živé vysílání (zdarma dosah)
+ Přímá komunikace se zákazníkem



“Zlatá marketingová strategie”

1 min video
Publikum

zhlédli 
25% videa

Banner s 
nabídkou Návštěva webu

Publikum 
návštěva 

webu
Banner se 

slevovým kódemNávštěva prodejní stránkyKonverze



Google analytics
● Analytika vašeho webu
● Kdo, kdy, kde se dívá
● Jaké zařízení používají
● Jak dlouho se dívají na váš web, kam klikají, jakou stránku navštívili
● Analytika kampaní (účinnost, relevance, 1000 návštěv ale jen 1 vteřina…)



Děkuji za pozornost.
www.TomasHiller.cz


