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O autorovi

Začínal jsem před deseti roky jako vyučený číšník 
s půjčkou 150 000 Kč. Postupně jsem realizoval přes 
deset projektů, díky kterým jsem získal zkušenosti 
i  peníze na  kvalitní vzdělání a  na  testování nových 
technik a postupů. 

Dnes organizuji jedny z  největších kampaní svého 
druhu, které oslovují statisíce lidí v Čechách i na Slo-
vensku. Vyvíjím aplikace pro snadnější a  rychlejší 
start podnikání. Aktivně se podílím na osvětě a vzdě-
lávaní dětí i dospělých, kteří se nevlastní vinou do-
stali do trablů.

Tento pracovní sešit vám má sloužit jako průvodce 
na cestě ke stabilnějším příjmům. Modul Online zis-
ky je určen širokému okruhu uživatelů. Někdo z vás 
má rozvinutou firmu a chce ji více rozvíjet na internetu, další chce teprve začít na internetu 
podnikat. Někteří si také chtějí jen vytvořit vedlejší zdroj příjmů a jednoduše řečeno „Mít pár 
korun navíc“. 

Stejně jako jsou rozdílné vaše záměry, bude také odlišný váš přístup při práci s materiály. 
Mým cílem je pak dovést k cíli maximum z těch, kteří nejen že otevřou tento sešit, ale aktivně 
vypracují celý obsah tohoto kurzu. Je zapotřebí jednak aktivně sledovat videa v členské sekci, 
tak vypracovat pracovní sešit, odškrtávat si check listy úkolů a pravidelně se k nim vracet. Aby 
se vám to podařilo, využijte také diskuze v členské sekci, kde vám zodpovím já nebo moji ko-
legové vše, co by vám bylo nejasné a na vaší cestě mohlo být překážkou.

Přeji mnoho úspěchů, odvahy a trpělivosti.

Samuel Hornek
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Úvod

Sociální sítě rostou jako houby po dešti a těší se obrovské oblíbenosti. Lidé na nich tráví hodi-
ny času denně, ať už prohlížením příspěvků, konverzací se svými přáteli, nebo i nově hraním 
her. A právě proto v sobě skrývají obrovskou příležitost, jak velmi levně dovést návštěvníky 
na svůj web a poté je proměnit v zákazníky.

My se v tomto modulu podíváme na současný fenomén sociálních sítí – Facebook.

Jak to celé funguje?

Asi nejste výjimkou a máte na Facebooku svůj vlastní profil, stejně jako dalších zhruba 7 mili-
onů uživatelů v Česku a na Slovensku. Přičemž většina lidí je na Facebooku, protože se nudí 
nebo prokrastinují (odkládají práci). Mají tedy čas kliknout na váš příspěvek, nebo si přečíst 
nejnovější článek, který jste zrovna publikovali na blogu.

Z toho důvodu je Facebook skvělý způsob, jak získávat nové fanoušky, čtenáře a zákazníky, 
kteří vám reálně vydělají peníze. My se v tomto modulu naučíme, jak nejpopulárnější sociální 
síť efektivně využívat ve svém podnikání!

A co konkrétně v tomto modulu najdete?

 % Facebook v číslech
 % Možnosti propagace
 % Založení stránky
 % Zaujetí publika
 % Správu reklam
 % Vyhodnocování výsledků
 % Jak vytvořit účinný inzerát
 % Dvě strategie cílení
 % Psychologii
 % Motivaci
 % Prodej na Facebooku
 % Propojení Facebooku s webem
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Možnosti propagace na Facebooku

Osobní profil

Pokud ještě nemáte osobní profil na Facebooku, stačí jít na stránku www.facebook.com, která 
je kompletně v Češtině, vyplnit potřebné údaje a kliknout na zelené tlačítko „Zaregistrovat se“, 
které najdete v dolní části stránky.

Proč mít na Facebooku osobní profil?

Osobní profil na Facebooku je skvělý nástroj pro prezentaci vaší práce, navazování kontaktů 
a propagaci. Vašemu osobnímu profilu budou lidé věřit daleko více, než stránce. S vámi se 
jednoduše mohou ztotožnit, „nakouknout“ za dveře vašeho osobního života, díky příspěv-
kům, které přidáváte, podívat se na vaši fotku a získat tak důvěru jak k vám, tak i k tomu, čemu 
se věnujete.

Jak optimalizovat svůj osobní profil?

Používejte vždy své jméno a kvalitní fotku (nejlépe focenou profesionálem), pokud použijete 
například jméno hlavního hrdiny svého oblíbené filmu a jeho fotku, jak už jsem to na párkrát vi-
děl (a vždy mi ukápla slza), ztrácíte tím výhodu, kterou osobní profil má – rychlé získání důvěry.
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Často se mi stává, že se s někým seznámím na živé akci, nebo si přečte můj článek a poté si 
dohledá můj osobní profil, aby si mě mohl přidat do přátel. Tím se zvyšuje dosah mých pří-
spěvků a komunita, které sleduje to, co dělám. Stejně tak to bude fungovat i u vás, jen musíte 
vystupovat sami za sebe a sdílet zajímavý obsah.

Jak často budu publikovat obsah na svém profilu?

Vypište si tři témata, o kterých byste mohli sdílet obsah na svém profilu.

Vypište si pět zdrojů, ze kterých budete čerpat obsah pro sdílení s přáteli (váš blog, 
internetové stránky, skupiny, odborné časopisy, atd.)
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Stránky

Proč mít vlastní Facebookovou stránku?

Vlastní Facebooková stránka vám umožňuje budovat komunitu lidí, kteří se zajímají o určité 
téma. Může to být sport, hudba, bulvár, podnikání a další a další témata, která vás napadnou. 
Na stránku můžete přidávat příspěvky, které souvisí s  jejím tématem, získat tak pozornost 
fanoušků a jejich přátel a zpětnou vazbu, ať už je to „palec“ (like, to se mi líbí), komentář, nebo 
sdílení příspěvku.
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Výhodou stránek je, že můžete mít neomezené množství fanoušků, kteří se zajímají o určité 
téma a využít ji jako jeden z kanálů návštěvnosti pro vaše stránky. A také pomocí příspěvků 
s odkazy na váš produkt, nebo produkt, který propagujete, vydělat peníze.

Další a pravděpodobně nejdůležitější věc je, že si díky stránce můžete na Facebooku 
zaplatit reklamu.

Pokud to tedy myslíte s podnikáním na internetu vážně, založení vlastní Facebookové stránky 
vás nemine. A pokud se chcete naučit maximum z tohoto kurzu a získávat levnou návštěvnost 
a prodeje, založení stránky vás nemine na 100 % :-) Tak se pojďme podívat, jak si takovou 
vlastní, cool stránku založit, jak ji správně zoptimalizovat a spravovat.
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Jak založit stránku na Facebooku?

Založení stránky je velmi intuitivní a popisuji ho detailně ve videu, proto nyní nebudu popiso-
vat žádné technické specifikace, ale vrhneme se rovnou na věci, které jsou nutné k tomu, aby 
byla vaše stránka úspěšná.

Jak vybrat název stránky?

Název stránky by měl plnit cíl, u 99 % stránek je první cíl kliknutí na tlačítko „Líbí se mi“. Vhod-
né jméno samozřejmě souvisí s vaším oborem, kterému se věnujete, nebo budete věnovat, 
přesto vám dám pár rad z vlastních zkušeností.

Znám lidi, kteří se při zakládání stránek soustředí na to, co lidé vyhledávají. Já osobně dávám 
přednost tomu, aby byl název přesný, vzbuzoval v lidech chuť si stránku oblíbit a aby byl co 
nejvirálnější, to znamená, že se snažím, aby lidé stránku a její obsah, co nejvíce sdíleli mezi 
sebou. Jak toho dosáhnout? Tím, že vyberete jméno, které správně vystihuje váš obor a vyvolá 
ve fanoušcích chuť si stránku přidat a sdílet ji se svými přáteli. Nejsem velký fanda bulváru, 
spíš naopak, ale pokud chcete vidět, jak vypadá virální obsah, podívejte se na bulvární Face-
bookové stránky.

Než abyste zakládali stránku o vašem produktu, firmě, nebo projektu, pojmenujte ji raději 
podle činnosti a přidejte k ní slovo, které vyvolá v lidech emoci. Pro představu řekněme, že 
zakládáte blog o vaření, pečení a jídle obecně a vaší cílovou skupinou bude široká masa lidí, 
kteří mají rádi dobré jídlo. Dobré jméno pro takovou by mohlo být „Milujeme vaření“ nebo 
„Pečeme dobroty“, ale když se nad tím víc zamyslíme, naše cílová skupina vůbec nemusí ráda 
vařit, nebo péct, proto bychom se takovým názvem zbytečně okrádali o  fanoušky. Lepším 
názvem pro takovou stránku proto je – „Milujeme dobré jídlo“.

Inspiraci máte, jaký název bude mít vaše stránka?
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Jak zvolit správnou profilovou a úvodní fotku?

Většina lidí při založení stránky nad fotkami moc nepřemýšlí, prostě najde něco, co se jim líbí 
a bere to jako hotovou věc. Ale počkat, zastavte se na chvíli, představte si, že dobrá „profilov-
ka“ a „úvodka“ vám se stejným úsilím může přivést až o 30% víc fanoušků. To znamená 3000 
fanoušků při dosažení 10 000. A mezi tolika lidmi se určitě najde minimálně 10 zákazníků, 
co myslíte?

Z toho důvodu je dobré věnovat výběru profilové a úvodní fotky pozornost. Pro příklad zůsta-
neme u naší smyšlené Facebookové stránky Milujeme dobré jídlo.

Uhodnete podle názvu, co by na fotkách mělo být? Máte pravdu, jídlo! Jak jednoduché.

Jídlo na  fotkách má totiž jednu skvělou vlastnost, když ho vidíme, dostaneme na něj chuť. 
A  jídlo, které vyvolává nejvíce chutí, jsou samozřejmě dezerty. Takže v případě, že bychom 
měli takovou stránku, byla by volba jasná. U jiných oborů to ale tak jasné není, proto je vždy 
lepší vymyslet více variant, najít k nim více fotek a poté vybrat tu nejlepší. Proto si níže vypište 
5 nápadů, které máte na profilovou fotku. Co by na ní mohlo být?

5 nápadů na úvodní fotku

K úvodní fotce mám pro vás ještě jeden tip. Nechte si u ní vytvořit šipku k tlačítku „To se mi 
líbí“ s výzvou k akci. U stránky „Milujeme dobré jídlo“ by to mohlo být: „Máte rádi dobré jídlo? 
Klikněte na to se mi líbí!“ A šipka vedoucí k tlačítku. 



Psychologie Facebooku 1. díl

10

U profilové fotky si nemusíte tolik lámat hlavu, jelikož je menší a neupoutá tolik pozornosti. 
Proto stačí, když do ní vložíte název stránky na jednoduchém pozadí, vaše logo, nebo i vaši 
fotku, pokud se jedná o osobní stránku.

Jaká bude vaše profilová fotka?

Jak optimalizovat stránku před spuštěním?

Než stránku spustíte a začnete propagovat, je nutné ji zoptimalizovat. Už máme úvodní a pro-
filovou fotku, ale k tomu musíme také vyplnit popis, do kterého přidáme odstavec o tom, proč 
stránka vznikla, co uživatelům přináší a odkaz na naše webové stránky.
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Důležité také je, abyste měli na stránce před spuštěním dostatek obsahu, minimálně 10 pří-
spěvků. V těchto příspěvcích byste měli mít od každého typu příspěvku, které plánujete sdílet, 
minimálně dva kusy, aby lidé, kteří vaši stránku navštíví, věděli, co na ní později najdou. Pokud 
se tedy chystáte publikovat vtipná videa, srandovní obrázky a články, měl by být mezi příspěvky.

Z jakých typů příspěvků můžete vybírat?

Nejdříve si pojďme shrnout, co jste se dozvěděli ve videu. Stejně jako každá jiná sociální síť, 
má i Facebook svá pravidla, kterými je třeba se řídit, abyste měli z příspěvků co největší uži-
tek. Prvním takovým pravidlem je nahrávání obrázků. Nejlepší soubor je pro Facebook PNG 
a každá fotka má své specifické rozměry.

Profilová fotka 180 × 180 pixelů

Úvodní fotka 815 × 315 pixelů (až 1702 × 630 px)

Fotografie 960 × 720 pixelů (až 2048 × 2048 px)

Reklamní formát 1200 × 628 pixelů

Pozor! U reklamního formátu nesmí text na fotce přesahovat 20 % její plochy!
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Tak to by bylo pár technických záležitostí a teď se pojďme podívat, jakými druhy příspěvků 
můžete oslnit své fanoušky.

Textový příspěvek

Textový příspěvek je nejjednodušší forma sdílení na vašem osobním profilu, stránce i sku-
pině. Jedná se o  jednoduchý text, bez obrázků, který může být doplněný o pocity, smajlíky 
a místo. Textový příspěvek je velmi rychle hotový, ale má také nejhorší výsledky. Doporučuji 
ho kombinovat s obrázky nebo videem.
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Obrázek s textem

Obrázek, například vaše fotka s textem, je dobrý způsob, jak přilákat více pozornosti. Obrázek 
totiž zabere více místa na zdi uživatelů a je tak větší pravděpodobnost, že ho budou komen-
tovat, sdílet a „lajkovat“.
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Obrázek s textem uvnitř

Publikování fotek, na kterých je rovnou přidaný text, je stále populárnější. Je to z toho důvo-
du, že si uživatel přečte vaši zprávu ve chvíli, kdy ho zaujme fotka. Nemusí tak „zvedat“ oči, 
aby si přečetl, co mu chcete říct (ať to zní jakkoliv líně, je to tak). Tyto příspěvky doporučuji 
využívat v hojném počtu, můžete u nich zapojit kreativitu a nápady, které přilákají moře 
fanoušků. Pro vytvoření těchto příspěvků doporučuji program Photoshop od Adobe nebo 
Zoner Photo Studio.
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Video

Velkým hitem na Facebooku jsou momentálně videa. Jak už jsem říkal ve videu, Facebook nyní 
věnuje hodně pozornosti videím a snaží se „potrápit“ Youtube, proto je dobré nahrávat videa 
přímo na Facebook pro zvýšení dosahu. Video můžete pojmout mnoha způsoby, může být 
pojato jako vtip, návod, vzdělávací video, odpovědi na otázky vašich fanoušků, představení 
se, motivační video a tak dále. Volba je na vás, ale nikdy nezapomeňte na konec videa přidat 
odkaz na vaše stránky!



Psychologie Facebooku 1. díl

16

Základní typy příspěvků znáte, teď je řada na vás.

Jaké typy příspěvků budete používat?

Vypište alespoň 3 témata vašich příspěvků:

Jaká klíčová slova zvolíte? Vypište si jich alespoň 5:

Jakým způsobem budete se svými fanoušky komunikovat? (odborně, vtipně, vážně) 
A jakým výrazům se chcete vyhnout?
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Vypište si nápady na prvních deset příspěvků na vaší stránce:

Jak často budete na své stránce publikovat nový obsah?

Kdo se bude o stránku starat?

Tip: Fotky a obrázky můžete najít zdarma, nebo placené. Jako zdroj neplacených fo-
tografií doporučuji stránky www.pixabay.com a www.picjumbo.com. Jako placenou fo-
tobanku využívám https://cz.dollarphotoclub.com/, kde můžete koupit velmi kvalitní 
fotky a to za jeden dolar za fotografii.

Jakmile máte svou stránku zoptimalizovanou, můžete ji zveřejnit a začít zvát své přátele. Tím 
získáte první fanoušky, než spustíte placenou propagaci.
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Další formy propagace na Facebooku

Skupiny

Před pár lety patřily Facebookové skupiny k jedné z nejúčinnějších forem propagace. Lidé si 
prohlíželi nabídky, četli články a také přímo nakupovali. Dnes už tuto strategii využívá velké 
množství lidí a dělá v ní stejně velké množství chyb. Následující řádky vám vysvětlí, jak účinně 
využít Facebookové skupiny pro vaše podnikání.

Než se to ale naučíme, je třeba mít vybrané Facebookové skupiny, ve kterých tuto strategii 
využijete.

Vypište si 5 Facebookových skupin, ve kterých budete působit

Z těchto skupin obvykle vyjde jedna nebo dvě skupiny, do kterých se vyplatí investovat čas.

Klíčem k působení ve skupinách je pomáhání ostatním členům. Pravidelně komentujte pří-
spěvky ostatních, přidávejte zajímavý obsah z ostatních tematických webů a později, po pár 
týdnech pravidelného přispívání, můžete začít přidávat obsah i ze svého webu. Tak získáte 
další dobrý zdroj návštěvnosti. Čím déle budete ve skupinách působit, tím budete důvěryhod-
nější a postupem času začnou i tito lidé nakupovat a doporučovat vaše produkty a služby. 
Tuto strategii doposud využívá zanedbatelné procento lidí.
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Události

Události jsou skvělým způsobem, jak dát svým přátelům a fanouškům na Facebooku vědět 
o důležité akci. Mezi takové akce může patřit setkání s nimi v určitém městě, živé vysílání 
(webinář), uvedení nového produktu, networking, výprodej, a řada dalších akcí, které by vaše 
fanoušky mohly zajímat.

Check list

Úkol Vytyčený termín Hotovo

Mám zoptimalizovaný osobní profil

(pěkná profesionální fotografie,  
poutává úvodní fotka, informace)

Mám vymyšlenou strategii publikování na osobní profilu

(časový rozvrh, témata, zdroje publikovaného  
obsahu, typy příspěvků, atd.)

Mám vymyšlený název stránky

Mám vymyšlenou profilovou a úvodní fotku  
pro svou stránku

Mám založenou stránku

Mám připravenou strategii spravování stránky

(četnost příspěvků, typy příspěvků, klíčová slova,  
styl komunikace, témata, zdroje, správce stránky)

Mám stránku připravenou ke spuštění

(minimálně 10 příspěvků)

Mám pozvané přátele, aby označili stránku „To se mi líbí“

Mám vybraných 5 Facebookových skupin,  
ve kterých budu působit
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Placená forma propagace

Facebook využívá stále více uživatelů, a to je důvod, proč vzniká také velké množství nových 
a nových stránek. Aby uživatelé nebyli zahlceni, vybírá jim Facebook jen obsah, který je zajímá. 
Ptáte se, jak to pozná? Jednoduše, vybírá jen tematické příspěvky, které uživatele v minulosti 
zaujaly (označili je tlačítkem „líbí se mi“, nebo je okomentovali).

Abychom naši stránku dostali mezi co nejvíce lidí, jsou v dnešní době placené reklamy prak-
ticky nutností. Zvýší dosah vašich příspěvků a  získají vám nové fanoušky „za  babku“. Je to 
daleko rychlejší cesta, než se snažit budovat stránku organicky. Z vlastní zkušenosti vím, že 
vybudování stránky, která bude mít 10 000 fanoušků, zabere více než rok, podle vašeho obo-
ru. A vybudování stejné stránky zvládnete s placenou propagací za méně než polovinu času.

Jak nastavit placenou reklamu?

Existují dva způsoby, které jsme si popsali ve videu. Jednodušším a intuitivnějším způsobem 
je nastavování reklamy přes Správce reklam, kterému se budeme věnovat i v tomto kurzu. 
Složitějším nástrojem, který využívají odborníci, marketéři a agentury, je Power editor. Power 
editor prozatím necháme stranou a více informací si o něm řekneme v budoucnu. Pro naše 
účely totiž skvěle poslouží Správce reklam.

Než spustíme samotnou reklamu, je nutné vyplnit na Facebooku své firemní údaje a nastavit 
formu, jakou budete za reklamy platit. Více to popisuji ve videu Správa reklam v členské sekci, 
ve kterém najdete návod, jak tímto nastavením projít.

Příprava reklamy

Ještě před samotným nastavením reklamy, je třeba projít některými důležitými body. Prvním 
z nich je zvážení, jakou formu reklamy zvolíte. Může to být fotografie na vaší stránce, virální 
video, článek, banner, nebo můžete odkazovat třeba na produkt, který nabízíte přes provizní 
systém. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že nejlevněji vyjde reklama na článek, u které se do-
stanete velmi snadno pod 1 Kč za kliknutí. Velmi atraktivní je také virální video, kde se můžete 
dostat na nižší cenu za reakci, ale odkaz na konci videa nepřivede tolik lidí na vaše stránky.
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U nastavování reklamy jsou důležité také konverzní pixely. Konverzní pixel je soubor, díky 
kterému poznáte, kolik návštěvníků, kteří proklikli z reklamy na Facebooku, splnilo vámi na-
stavený cíl na vašem webu.

Aby to bylo snadněji pochopitelné, vysvětlíme si to na příkladu. Dejme tomu, že vlastníte jed-
noduchý eshop, který prodává 3 produkty. Protože obraty nesplňují vaše očekávání, rozhod-
nete se, že na nejprodávanější produkt vyzkoušíte reklamu na Facebooku. Cíl této reklamy, 
je zvýšení prodeje produktu. Proto si konverzní pixel vložíte na děkovací stránku, kam se do-
stanou lidé jen po nákupu zboží, a díky tomu poznáte, kolik lidí z Facebooku reálně nakoupilo 
a také jaké byly náklady. Stejně se dá postupovat i pří sběru e-mailů, konverzní pixel jednodu-
še umístíte na děkovací stránku.

Tvorba publik

Další věcí, která rozhoduje o úspěchu na internetu, je tvorba publik. Pomocí jednoduchých 
kroků dokážete získat cookies návštěvníků vašich stránek a poté jim dát opětovnou nabídku 
na Facebooku, nebo přes reklamu na Googlu a Seznamu. Uživatel navštíví jeden z nabízených 
produktů na vašich stránkách a vy mu tento produkt můžete poté nabídnout se slevou. Když 
se tato strategie dobře nastaví, může rapidně zvýšit množství nákupů.

Cílová skupina

Jak vypadá váš ideální zákazník? Jaké má koníčky, zájmy a z jaké je společenské vrstvy? Dobře 
stanovená cílová skupina, je klíčem k úspěchu v jakémkoli podnikání. Luxusní pánské hodinky 
přece nenabídnete ženám na mateřské dovolené, ale raději pánům, kteří mají mezi oblíbenými 
stránkami na Facebooku časopis o luxusní pánské módě. Proto se zamyslete, jak vypadá váš 
ideální zákazník, který vás bude sledovat a je ochoten u vás utratit peníze. A až pak přemýšlejte 
nad nastavením reklamy. Tento jednoduchý krok vám ušetří spoustu času, stresu a peněz.

Rozpočet reklamy

Každý segment je specifický, proto je důležité začínat v malém. Nastavte si vaši reklamu a zvol-
te rozpočet do 200 Kč. Nechte ji běžet například 5 dnů a poté vyhodnoťte výsledky. Pokud 
jste s nimi spokojeni, můžete rozpočet navýšit. Pokud nejste, je nutné reklamu optimalizovat, 
například změnit obrázek, texty, nebo celkové cílení reklamy. I tomu se budeme věnovat.
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Načasování

Správné načasování reklamy může změnit výsledky reklamy o desítky procent. Klíčem k němu 
je sbírání a zapisování informací. Když zjistíte, že zákazníci ve vašem odvětví nakupují nejvíce 
ve čtvrtek a v neděli na vaši reklamu neklikají, můžete reklamu v neděli vypnout a rozpočet 
vložit do reklamy ve čtvrtek, tento jednoduchý krok pro vás může znamenat tisíce korun navíc 
každý měsíc.

Umístění reklamy

Stejně jako správné načasování, je důležité dobré umístění vaší reklamy, aby zaujmula co nej-
více uživatelů. Facebook nabízí řadu možností, mezi které patří zobrazování na hlavní strán-
ce uživatelů, zobrazování reklamy v pravém sloupci, nebo zobrazení v aplikacích a na chyt-
rých telefonech.

Jak nastavit reklamu na Facebooku krok za krokem

V momentě, kdy máte vymyšlené, jak reklamu pojmete, můžeme se pustit do samotného 
nastavování. Nastavování reklamy je velmi jednoduché a  intuitivní. Ale abyste nemuseli nic 
zjišťovat a nezdržovali se, máme pro vás podrobný návod, který vás provede celým nastave-
ním reklamy.
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Nejdříve klikněte na šipku v pravém horním rohu, rozbalí se vám menu, ve kterém zvolíte 
kolonku „Vytvořit reklamy“.

Zobrazí se vám podobné menu, které jste mohli vidět ve videu. Pořadí jednotlivých možností 
se může měnit v závislosti na tom, jakou verzi Facebooku máte. Ze všech možností vás budou 
většinou zajímat jen tři, mezi které patří Propagace příspěvků, Nasměrování lidí na váš web 
a Zvýšení počtu konverzí na webu. Zbytek nebudete využívat vůbec, nebo velmi sporadicky, 
pokud tedy nebudete vyvíjet aplikace :-)
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V  tomto příkladu si zvolíme nejzákladnější možnost a  tou je Nasměrování lidí na váš web. 
Po kliknutí na tuto možnost, se objeví tabulka, do které nejdříve zkopírujete URL adresu strán-
ky, na kterou chcete uživatele posílat a vyberete pixel. Pokud pixel zatím nemáte, nevadí, stačí 
zvolit možnost „Přidat konverzní pixel (volitelné)“ a pokračovat na další krok.

V dalším kroku na vás čeká konkrétní nastavení cílení. Zde si můžete nastavit, komu se bude 
vaše reklama zobrazovat. Nejdříve nastavíte umístění, kam doporučuji vždy zadávat Česko 
a Slovenko (za předpokladu, že nechcete prodávat v zahraničí. Věk, pohlaví a jazyky, což bude 
v našem případě Čeština a Slovenština.

Jakmile máte nastavené tyto základní údaje, je ten správný čas vyplnit jaké chcete, aby měl 
uživatel zájmy. Pokud prodáváte dřevěné pánské hodinky, budou vaší cílovou skupinou muži 
ve věku od 18 do 30 let, se zájmem o trendy a módu. Dále pak můžete nastavit i to, jaké má 
mít uživatel označené Facebookové stránky tlačítkem „Like“. V tomto případě by to byly sa-
mozřejmě stránky o módě.
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Ve chvíli, kdy správně nastavíte zájmy, podle vaší cílové skupiny, je na čase zvolit rozpočet 
a název reklamy. Doporučuji názvy reklam vybírat chytře, abyste se později, až budete mít 
reklam víc, dobře orientovali. U rozpočtu na začátek nikdy nepřehánějte, nedoporučuji vám, 
aby počáteční rozpočet převyšoval 200 Kč na den.

U reklamy si také můžete nastavit časový harmonogram, sám obvykle používám první mož-
nost, která reklamu nijak časově neohraničuje, a poté ji vypínám ručně. Ale v případě, že chce-
te reklamu otestovat a třeba se bojíte, že byste ji zapomněli vypnout, není vůbec od věci zvolit 
si druhou možnost. Jak si můžete všimnout na fotce, Facebook vám na pravé straně ukáže 
odhad toho, kolika lidem se vaše reklama za den zobrazí.
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V další části nastavování nás čeká vybírání fotky, umístění, tlačítka s výzvou k akci a vymýšlení 
textů. Texty jsou samozřejmě specifické u každého oboru, ale u umístění doporučuji začít 
s příspěvky na hlavní timeline Facebooku. Je to možnost „Vybrané příspěvky ve stolních počí-
tačích“ a většinou má nejlepší výsledky, díky své velikosti.

Jakmile dokončíte i  tuto část reklamy, klikněte na  zelené tlačítko objednat ve  spodní čás-
tí stránky. Jakmile si reklamu objednáte, Facebook ji zkontroluje, a když nebude v rozporu 
s jeho pravidly, začne ji propagovat. Vaše první reklama je tak na světě! :-)
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Check list

Úkol Vytyčený termín Hotovo

Mám vymyšlený produkt, článek, službu, nebo web, 
který budu v testovací kampani propagovat

Mám vybraný typ reklamy, který zvolím  
pro testovací kampaň

Mám zvolenou cílovou skupinu pro testovací kampaň

Mám stanovený rozpočet pro testovací kampaň

Mám vymyšlený systém, jak budu zaznamenávat  
získaná data, abych je mohl v budoucnu využít

Mám vymyšlené, kde se bude reklama  
uživatelům zobrazovat (umístění)

Mám vybraný obrázek, který se bude  
u reklamy zobrazovat

Mám vymyšlené texty a tlačítko s výzvou k akci

Mám hotovou a spuštěnou první reklamu
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