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Jak využít 
Facebook?

Agentura XY
člen win win network



skvělý marketingový a komunikační nástroj

Facebook je podle nás:

virálně 
šiřitelný 

kvalitní obsah se po  
síti šíří sám

snadno 
měřitelný 

víte, kdo má o Vás zájem, 
odkud přišel, co se mu líbí i 

co se mu nelíbí

interaktivní 

nejjednodušší nástroj pro 
komunikaci se zákazníkem 
s rychlou zpětnou vazbou

flexibilní  

dokáže snadno 
prezentovat vaše akce, 
novinky, nabídky… - vše 

je „just in time“
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Co s Facebookem dokážeme?

Podpořit přímý 
prodej vašich 

produktů nebo 
služeb

Budovat 
loajalitu k vaší 

společnosti

Zvýšit 
povědomí o 
vaší značce

Komunikovat s 
vašimi 

zákazníky a 
fanoušky



Jaký má tedy 
Facebook být?

vzdělávací 

pomocí soutěží, videí, 
příběhů, komentářů… 

komunikativní 

příspěvky musí být 
interaktivní, hravé, 

aktivující …

zábavný 

nejjednodušší nástroj pro 
komunikaci se zákazníkem 
s rychlou zpětnou vazbou

informativní  

má představit vaše akce, 
produkty, novinky, firmu,

…



Na začátku je Workshop
Několik důvodů, proč vždy začínáme workshopem:

Abychom vás poznali co nejlépe, vaši situaci a vaše potřeby. 

Abychom se myšlenkově sladili. 

Abyste poznali vy nás. Jak přemýšlíme, jak pracujeme a jaké máme know-how. 

Abychom si stanovili jasné a konkrétní cíle (SMART), za kterými se později vydáme. 

Abychom společně sestavili 100% brief pro následující realizaci.
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Připravíme strategii

Definujeme 
primární a 
sekundární 

cíle

Analyzujeme 
konkurenci

Připravíme 
témata a 
nástroje 

komunikace

Navrhneme 
komunikační plán 
a harmonogram 

na první 3 měsíce



Jak postupujeme

Kroky naší 
spolupráce Workshop Strategie Zakládáme profil Startujeme kampaň Pracujeme

Co vytvoříme
Společně zjistíme co 

chceme a jak na to 
půjdeme

Stanovíme cíle, 
připravíme konkrétní 

kroky a  jejich 
časovou 

posloupnost

Založíme Váš FB 
profil a vložíme 

prvních 5 příspěvků

Realizujeme vstupní 
reklamní kampaň. 

Doporučejeme min. 
investici ve výši 

2000,-

Vkládáme příspěvky, 
odpovídáme na 

komentáře, 
realizujeme 

kampaně
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Chcete 
další informace?

+420 777 857 279 
facebook@x-y.cz

Agentura XY
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