
Psychologie Facebooku 2. díl

1

Progress Academy

II

Psychologie Facebooku

2. díl

Facebook alias modrá vlna zákazníků



Psychologie Facebooku 2. díl

2

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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Facebook alias modrá vlna zákazníků  
II.část

V minulém pracovním sešitě jsme se naučili jak nastavit vaši první reklamu, ale tady naše prá-
ce nekončí. Abychom vydělávali na internetu peníze, je třeba se naučit, jak správně reklamu 
vyhodnocovat. Díky vyhodnocení zjistíme řadu velmi důležitých informací, které jsem zmiňo-
val už ve videu. Je to:

 % cena za návštěvnost

 % cena za konverzi (konverze je jakákoliv akce, kterou chceme, aby uživatel udělal, může to 
být zadání emailu na našich stránkách, i nákup produktu)

 % podrobné informace o úspěšnosti našich inzerátů

To jsou základní data, se kterými je třeba pracovat, aby náš internetový byznys rostl. Facebook 
nám celou věc hodně usnadňuje, protože poskytuje poměrně velké množství dat u  svých 
reklam. Jako další nástroje pak budeme používat Google Analytics a také Affiliate software, 
o kterém vám vždy více řekne inzerent, jehož produkty budete propagovat.
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Začínáme s Facebookem

Jak už jsem řekl, Facebook nám poskytuje velmi slušné množství dat, my si teď vysvětlíme, co 
jaká položka znamená a jak s ní naložit. Klikneme na šipku v pravém horním rohu a po rozbalení 
nabídky vybereme „Spravovat reklamy“.

Po kliknutí na „Spravovat reklamy“, se nám otevře okno, kde budou zobrazeny všechny kam-
paně, které jsme kdy vytvořili. Ve vašem případě pravděpodobně jen jedna, testovací kam-
paň. Pokud se vám zobrazí jiné okno, klikněte v levém menu na „Kampaně“.

Poté klikněte na konkrétní kampaň (kliknutím na modrou URL adresu) a zobrazí se vám všech-
ny reklamy, které v dané kampani máte. Ve vašem případě by to měla být pouze jedna, tu 
vyberte. Ve chvíli, kdy vyberete konkrétní příspěvek, se vám zobrazí všechna potřebná data, 
které budeme používat při vyhodnocování.
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Kromě URL, která se bohužel nevešla na obrázek, vidíte řadu metrik, které si rozebereme postupně.

 % Výsledky – pod výsledky vidíte číslo, které signalizuje počet lidí, kteří z reklamy proklikli 
na vaši stránku

 % Cena – cena za zájem o příspěvek, tedy kolik nás stálo zaujmout jednoho člověka tak, aby 
se proklikl na náš web

 % Dosah – kolika lidem se naše reklama přibližně zobrazila

 % Četnost – kolikrát se v průměru zobrazila jednomu člověku

 % Počet kliknutí – celkový počet kliknutí na příspěvek, včetně kliknutí na sdílení příspěvku, 
jeho označení jako „to se mi líbí“, nebo například kliknutí na stránku, pod kterou jsme pří-
spěvek zveřejnili.

 % Míra prokliku (CTR) – signalizuje jaké procento lidí prokliklo, pokud je tedy CTR okolo 
10%, znamená to, že na 100 zobrazení příspěvku prokliklo 10 lidí

 % Skóre relevantnosti – skóre relevantnosti ukazuje, jak je reklama oblíbená a podle vý-
sledků snižuje, nebo naopak zvyšuje náklady, naším cílem je udržet si co nejvyšší možné 
skóre, tzn. 10/10

 % Dnešní výdaje – výdaje za reklamu v aktuálním dni

 % Celkové výdaje – celkové výdaje za reklamu

 % Maximální nabídka – maximální nabídka je funkce, kterou Facebook umožnuje nastavit, 
kolik jste ochotni nabídnout za jednu akci, může to být kliknutí, zájem o příspěvek, nebo 
1 000 zobrazení

 % Průměrná cena – průměrná cena je množství peněz, které zaplatíme za akci, kterou jsme 
si nastavili, v našem případě to bude 1 000 zobrazení příspěvku



Psychologie Facebooku 2. díl

6

Jak je na tom vaše první reklama?

Vypište si důležité údaje k první reklamě.

Výsledek:

Cena:

Dosah:

CTR:

Dnešní výdaje:

Celkové výdaje:

Napište si 3 způsoby, jak byste tato čísla mohli vylepšit:

 
Mým cílem není vás jen vše strojově učit, ale abyste se naučili i samostatně přemýšlet. Proto 
je dobré, když se nad otázkou, jak vylepšit tyto výsledky, zamyslíte už teď.
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Jak nastavit konverzní pixel krok za krokem?

1. Klikněte na sledování konverzí v levém menu.

2. Klikněte na „Vytvořit pixel“ a odsouhlaste podmínky.
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3. Vyberte vhodný typ pixelu a zvolte jméno, podle kterého ho později poznáte.
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4. Jakmile pixel vytvoříte, objeví se vám možnost poslat ho emailem, nebo nechat zobrazit, 
zvolte zobrazit a zkopírujte ho do hlavičky děkovací stránky (nebo jinam podle toho, co 
chcete měřit).

Hotovo! Můžete začít získávat další užitečná data a tím posunout své podnikání na další úroveň!

Jaká data začnu měřit jako první?
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Analyzujeme s Google Analytics

Dalším nástrojem, pro měření a analyzování našich výsledků, je Google Analytics, ještě než za-
čneme, ukážeme si, jak na něm založit účet. Nemusíte se bát složitosti, nebo poplatků, Google 
Analytics je úplně zdarma a nám bude pro začátek stačit jen pár základních metrik, které jsme 
si detailně popsali ve videu.

Jak si založit účet na Google Analytics (GA)?

Klikněte na  www.google.com/analytics. Otevře se vám úvodní stránka služby, kde kliknete 
na oranžové tlačítko „vytvořte účet“.

Další krok má dvě možnosti, první je, že už máte vytvořený účet od Googlu a druhá je, že si 
ho budete muset založit. Pokud už ho máte, budete ho mít v dalším kroku na výběr, stačí ho 
pouze vybrat a o nic jiného se nemusíte starat. Pokud účet od Googlu nemáte, je třeba klik-
nout na modrý odkaz ve spodní části stránky a účet si vytvořit.
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Jakmile kliknete na tlačítko, objeví s vám tabulka, kde vyplníte své jméno, příjmení, aktuální 
emailovou adresu a další údaje. Není to nic složitého, je to stejné, jako když si zakládáte email 
kdekoliv jinde. Jakmile si email založíte, budete mít přístup ke všem službám od Googlu, včetně 
Google Analytics.

Propojení webu

Ještě než se pustíte do samotného měření, je třeba, abyste celý váš web s Google Analytics 
propojili. Je to jednoduše jen zkopírování kódu od Googlu do hlavičky vaší stránky. Přesto bych 
vám doporučil, abyste to nechali na programátorovi, nebo člověku, který s tím má zkušenosti.

Špatným umístěním kódu může totiž dojít ke zkreslení výsledných informací, a to je to po-
slední, co v online podnikání potřebujeme. Proto se společně podíváme, jak můžete v GA 
založit účet pro dalšího člověka.Otevřete si Google Analytics a klikněte na možnost „Správce“ 
v horním menu.
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Otevře se vám tabulka, ve které zvolíte na levé stráně možnost „Správa uživatelů“.

Otevře se vám stránka se seznamem aktuálních uživatelů, na které sjedete dolů, až uvidíte 
pole pro zadání emailu dalšího správce. Vedle si pak zvolíte, jaká práva mu přidělíte.

Jaký bude první web, který si propojíte a kdo vám propojení zajistí?
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Co všechno budeme měřit?

Budeme měřit jednotlivé cíle, které chceme, aby návštěvník našich stránek splnil. Jak cíl na-
stavit, popisuji detailně ve videu, proto doporučuji si ho znovu prohlédnout a nastavit si cíle 
podle něj.

Zajímat nás budou samozřejmě také zdroje návštěvnosti. Zdroje návštěvnosti jsou stránky, ze 
kterých uživatelé na náš web chodí. Můžou to být sociální sítě, tematické blogy, na které jsme 
umístili zpětné odkazy, například formou komentáře pod článkem, nebo i jiné zdroje, jako je 
video na Youtube, nebo placená PPC reklama od Googlu a Seznamu. Důležité je, abychom 
všechny tyto odkazy trackovali.

Jak to udělat? To si teď vysvětlíme.

Otevřete si nástroj od Googlu a uložte si ho do oblíbených:

 % https://support.google.com/analytics/answer/1033867?hl=cs

Otevře se vám stránka, na které sjedete níže a zadáte všechny potřebné údaje, jako je URL, zdroj 
kampaně (Facebook, email, atd.), médium (banner, příspěvek, odkaz v emailu, atd.) a na závěr 
název reklamy. Zvolte si způsob, jak budete pole vyplňovat, abyste se v odkazech později ne-
ztratili. Jakmile máte vyplněno, klikněte na modré tlačítko „GENEROVAT URL ADRESU“.
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URL adresu, která se vám objeví pod tlačítkem, pak zkopírujete a vložíte na požadované mís-
to. Později pak podle parametrů budete schopni sledovat výsledky v Google Analytics.
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Spolu s návštěvností budeme sledovat také zdroje konverzí, které se pojí s nastaveným cílem. Jak 
to přesně udělat popisuji také ve videu, ale protože je důležité, abyste věděli, odkud přicházejí 
vaši zákazníci, vrátíme se ke sledování zdrojů konverzí znovu, při sledování zdrojů návštěvnosti.

Poslední a  nejdůležitější věcí, jsou náklady a  výnosy. Cílem podnikání je samozřejmě zisk, 
proto je důležité, abychom měli tato čísla pod kontrolou. Mimo kontrolu, jakou je GA, Face-
book a řada dalších nástrojů, doporučuji i jednoduchou tabulku v Excelu, do které si zapisuji 
všechny náklady a výnosy.

Je to jednoduché, přehledné a dostanete se k tomu, i když zrovna nemáte přístup k internetu.

Jakmile máme propojený web a nastavené všechny cíle, je na čase se začít v GA orientovat. 
Prvním místem, na které po přihlášení, nebo později rozkliknutí webu, narazíte, je tabulka se 
základními údaji.

Uvidíte počet návštěv vašeho webu, počet unikátních uživatelů, zobrazení stránek, počet strá-
nek shlédnutých na jednu návštěvu, míru okamžitého opuštění a procento nových návštěvníků.

Všechny tyto údaje jsou svým způsobem důležité, ale nejdůležitější je počet unikátních ná-
vštěvníků, který GA uvádí v kolonce uživatelé, míra okamžitého opuštění a průměrná doba 
návštěvy. Naším cílem je, abychom zvyšovali počet uživatelů, snižovali míru okamžitého opuš-
tění a zvyšovali čas, který uživatelé na stránkách stráví.

Jak to udělat?

Pomocí hodnotného obsahu. Čím více bude vámi publikovaný obsah řešit problémy uživa-
telů, tím více času budou na vašich stránkách trávit času. Tím budujeme důvěru a skupinu 
návštěvníků, která se bude pravidelně vracet. V momentě, kdy máme komunitu těchto lidí, 
kteří nám věří a líbí se jim naše práce, je přirozené, že se z nich stanou zákazníci.

Jediné, co musíme udělat, je poskytnout jim tu největší hodnotu, jakou v tu chvíli můžete, díky 
tomu od nás budou naši fanoušci nakupovat rádi a opakovaně.

Sledování zdrojů návštěvnosti

V levém menu klikněte na Akvizice, Veškeré zdroje návštěvnosti a poté na Zdroj/médium.
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Rozbalí se vám tabulka, ve  které uvidíte, z  jakých zdrojů jde návštěvnost na  vaše stránky. 
A nejen to, u každého zdroje uvidíte, kolik lidí z něj na vaše stránky přišlo, kolik z nich je ihned 
opustilo a jaká je doba průměrné návštěvy.

Díky těmto číslům se pak můžete zaměřit na zdroje návštěvnosti, které mají na vašich strán-
kách největší úspěšnost. Teď se ještě jednou podíváme na to, jak můžete sledovat zdroj kon-
verzí na vašich stránkách.

Jakmile máte nastavené cíle, podle návodu z videa, můžete velmi snadno sledovat počet kon-
verzí. Stačí si na pravé straně překlikávat mezi jednotlivými cíli a poté uvidíte, kolik procent lidí 
z jednotlivých kanálů cíl splnilo.
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Všechny informace, které dokážete změřit a vyhodnotit, jsou velmi důležité. Můžete s nimi to-
tiž dál pracovat a zlepšovat čísla, která získáváte. To jednoduše zajistí i růst vašeho podnikání. 
Tento modul je však o Facebooku, tak se k němu pojďme vrátit!

Jak na účinný inzerát

Nastavit účinný inzerát není snadné, ale není to ani žádná velká věda. Čím více praxe získáte, 
tím úspěšnější vaše inzeráty budou. Proto nezapomínejte vše, co se učíte, uvádět do praxe.

Dvě strategie cílení

Na začátek se podíváme na dvě základní strategie cílení.

Cílíme na masu uživatelů

První je zaměření na širokou masu, pro kterou je váš obsah určen. Ale pozor! To neznamená, 
že bezmyšlenkovitě nastavíte inzerát na všechny uživatele Facebooku v Česku a na Sloven-
sku. Vždy je třeba používat selský rozum.

Pokud jste spustili magazín pro muže, rozhodně bude levnější, když zacílíte na muže v rozsa-
hu věku podle tématu článku, nebo příspěvku.

Pro jakou masu je váš produkt, nebo obsah vašich stránek určen (např. muži 20–40 
let, ženy 30-50 let, nebo muži a ženy 17-24 let)?
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Pokud si nejste jistí, jaká masa by mohla mít o váš obsah zájem, je třeba nastavit testovací 
reklamy. Testovací reklamy, jsou reklamy, které mají poměrně malý rozpočet a jsou nastave-
né na několik různých skupin uživatelů. U testovacích reklam doporučuji začít s rozpočtem 
100–200 Kč na den a zhruba po týdnu vyhodnotit, která reklama je nejúčinnější. Podle toho 
pak zvolit masu, která má o váš produkt, nebo obsah, největší zájem a na tu se zaměřit.

Cílíme na specifickou skupinu

Abychom dokázali zacílit na konkrétní skupinu uživatelů, je třeba si velmi dobře nadefinovat 
našeho ideálního návštěvníka/zákazníka. Tomuto tématu jsme se okrajově věnovali i v prvním 
díle pracovního sešitu, ale teď je na čase vzít to od podlahy.

Jak vypadá můj ideální zákazník?

Ideální zákazník není jen zákazník, který u vás jednou nakoupí. Je to zákazník, který u vás bude 
pravidelně utrácet značné množství peněz. Jaká částka to je se samozřejmě odvíjí od druhu 
a ceny vašeho produktu. Pokud hledáte ideálního návštěvníka, je to ten, který bude na vaše 
stránky chodit pravidelně a co možná nejdéle. Pojďme si takového člověka popsat!

Pohlaví:

Věk:

Rodinný stav:

Počet dětí:

Práce:

Příjem:

Bydlení:

Zájmy:

Podle těchto informací, pak budete schopni zacílit na uživatele, u kterých je velká pravdě-
podobnost, že je vaše nabídka zaujme. Sami si pak vyhodnotíte, jaká nabídka je ve vašem 
oboru účinnější.
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Vyhodnocení

Zapište si výsledky reklamy (jaký byl dosah, cena za návštěvu, celkové náklady, počet proda-
ných kusů).

Masové cílení

Cílení na konkrétní okruh uživatelů

Jaký typ cílení byl účinnější?

Podle výsledků se začněte soustředit na reklamu, která vám přináší více užitku.
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Psychologie

Lidská psychologie je ve všech druzích propagace zásadní. Nesmíme zapomínat, že návštěv-
níci našich stránek, čtenáři našich článků a naši zákazníci, jsou lidé. I přesto, že je internet 
z velké části o číslech.

Jak funguje lidská psychologie?

Lidský mozek funguje na dvou rovinách, racionální a emocionální. Důležité je si uvědomit, že 
se k nákupu vždy rozhodujeme na základě emocí a poté si ho racionálně zdůvodníme. Aby to 
bylo srozumitelnější, popíšeme si to na příkladu.

Dejme tomu, že si chcete koupit nový počítač. Jaký je důvod? Líbí se vám, chcete ho a máte 
pocit, že ho potřebujete (všimněte si, že jsme zatím vypsali samé pocity). Po těchto pocitech 
přichází racionální důvody, proč počítač potřebujete. Počítač, který máte teď, už je starý, seká 
se a nevyhovuje vám. Kdežto nový počítač je rychlejší, má větší výdrž baterie, neseká se, je leh-
čí, lépe se ovládá a lépe vypadá. To jsou základní, poměrně logické argumenty našeho mozku.

Pak přichází další várka argumentů, kterými se sami přesvědčíme o tom, že počítač potřebu-
jeme. Něco jako: „za tu tvrdou práci si ho přeci zasloužíš“, „na tom se bude pracovat jedna 
báseň“ a spousta dalších argumentů.

4 typy lidí

Nemám rád škatulkování, každý člověk je do jisté míry originál, ale tohle rozdělení opravdu 
dobře funguje a rapidně zvýší úspěšnost vašich reklam.

Cholerik

Hlavní orientace cholerika jsou výsledky. Nezajímá ho nic moc okolo, jen chce vědět, jaký 
reálný užitek bude z produktu, nebo čehokoliv jiného, mít. Nevytváří si moc sociálních vazeb, 
kromě těch, které mu pomůžou dosáhnout jeho cílů. Je přirozeně vůdčí typ. Cholerici jsou 
většinou extroverti a působí na ně reálný užitek a fakta.
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Sangvinik

Sangvinik miluje lidi, je rád středem pozornosti a  rád se baví. Působí na něj komplimenty 
a obdiv okolí. Sangvinici jsou typy lidí, které si ostatní většinou rychle oblíbí, dokážou vést lidi 
a jsou to dobří prodejci. Žijí tady a teď a chtějí si užívat život naplno. Působí na ně vliv okolí 
a vidina zábavy.

Melancholik

O melancholicích se říká, že jsou neustále v depresi, což není úplně pravda. Je fakt, že jsou 
nejméně optimističtí ze všech typů, ale to je dáno tím, že jsou hodně orientovaní na detail. 
Tím pádem vidí všude všechny nedostatky a to je uvrhává do negativity. Melancholik potřebu-
je znát všechny detaily a ujistit se, že je pro něj koupě opravdu výhodná. Jakmile něco nabíd-
nete melancholikovi, buďte si jistí, že bude hledat na internetu hromadu informací a bude si 
zjišťovat informace všude možně v okolí.

Výhodou je, že melancholika nemusíte nijak extra přesvědčovat. Sám si najde informace, kte-
ré potřebuje a rozhodne se, jestli nakoupí. Pokud jsou vaší cílovou skupinou melancholici, 
například účetní, nebo analytici, je třeba, abyste měli dokonale popsaný váš produkt a články 
rozepsané podrobně a do detailů. Jakmile melancholika jednou přesvědčíte a začne vám vě-
řit, může to být váš zákazník do konce života. Melancholik je samozřejmě introvert.

Flegmatik

Největší procento celosvětové populace, jsou právě flegmatici. Řada z nás je má za lidi, kteří 
nic neřeší a všechno je jim jedno, ale to není úplně přesné. Hlavní zaměření flegmatiků je har-
monie, proto chtějí být s každým za dobře, nechají se snadno ovlivnit a nemají rádi konflikty. 
Flegmatik vám všechno slíbí a až pak zjistí, že na stejnou hodinu má naplánované další 3 ak-
tivity. Flegmatici jsou spíše introvertní, neumějí říkat ne a nemají rádi nátlak. Flegmatik chce, 
aby ho měli všichni rádi a aby byli všichni šťastní. Rád pomáhá ostatním lidem, proto na něj 
platí reklama, která není zaměřená přímo na něj, ale na pomoc druhým.

Přirozeně máme jeden základní profil osobnosti a jeden podprofil. Většina z nás je však ovliv-
něná dětstvím, proto se může stát, že některé vlastnosti nebudou pro daný profil úplně ty-
pické, nebo si dokonce můžou úplně protiřečit. Z toho důvodu je důležité se s lidmi stýkat 
a stále se učit.

Obecně jsou však profily osobnosti velkým ulehčením našeho života.
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Profily podle NLP

Vizuální typ – soustředí se na to, co vidí

Auditivní typ – soustředí se na to, jak to zní

Kinestetický typ – soustředí se na to, co cítí

Audio-digitální typ – zajímá se o fakta

Jaký profil osobnosti jste?

Jaký jste typ podle NLP?

Jaký typ budou podle vás vaši zákazníci?

Jak nastavíte reklamu tak, aby zaujmula všechny čtyři NLP typy?



Psychologie Facebooku 2. díl

23

Sociální důkazy

Sociální důkazy jsou nedílnou součástí sociálních sítí. Studie prokázala, že když člověk dosta-
ne „palec“ na Facebooku, tělo uvolní stejnou látku, jako když si dá nějakou omamnou látku. 
Tím se jen potvrzuje, že je Facebook, i ostatní sociální sítě, opravdovou drogou :)

Mezi sociální důkazy patří „to se mi líbí“, sdílení, komentáře nebo počet fanoušků vaší stránky. 
Sociální důkazy jsou faktorem, který velmi ovlivňuje skóre relevantnosti, které má přímý vliv 
na cenu reklamy.

Pro příklad, pokud jste nastavili reklamu na svůj nejnovější produkt, z prvních 100 lidí si ji 
pět skryje a zbytek na ni nebude nijak reagovat, půjde vaše skóre relevantnosti dolů a cena 
za příspěvek nahoru.

Těmto reakcím se vyhnete samozřejmě tím, že budete propagovat kvalitní a zajímavé příspěv-
ky. V případě, že budete propagovat nezajímavé, nebo úplně nevhodné příspěvky, je třeba to 
změnit, žádný trik, ani tajná strategie vám nepomůže. Více si o příspěvcích řekneme v dalším 
videu, teď se podíváme, jak dobrý příspěvek ještě více vylepšit a snížit cenu za návštěvníka.

Tajná strategie pro zvýšení relevantnosti  
a snížení ceny za klik pro každého

Nastavte reklamu a počkejte na první reakci. Jakmile přijde, běžte na svoji stránku a klikněte 
na políčko „Upozornění“.
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Příspěvek rozklikněte, zkopírujte si URL adresu a pošlete ji svým přátelům s prosbou, aby ji 
okomentovali, nebo „olajkovali“.

Znovu zdůrazňuji, že vám tato strategie nepomůže, pokud vaše příspěvky nebudou dooprav-
dy zajímavé, podpoří jen příspěvky, které jsou kvalitní. Tak si na nich dejte záležet!

U jakého příspěvku tuto strategii použijete?

Jaké přátele poprosíte o pomoc?
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Jak spravovat komentáře u propagovaného příspěvku?

Propagovaným příspěvkem naše práce nekončí, je třeba se o něj také dál starat a optimalizo-
vat ho. Prvním krokem je správa komentářů.

Pokud někdo přidá k  vašemu příspěvku negativní „hate“ komentář (nemám na  mysli kon-
struktivní kritiku), tak je dobré ho skrýt.

Je to proto, že lidé reagují více na negativitu, než na pozitivní ohlasy. Takže pokud bude u vaší 
reklamy 10 pozitivních komentářů a jeden negativní nesmysl, lidé se budou více zajímat právě 
o ten nesmysl. Tak zbytečně nevyhazujte peníze!

Další optimalizace příspěvku, která může rapidně zlepšit jeho výsledky, je změna cílení. Podle 
vyhodnocování a pozorování vašich reklam poznáte, kdo na váš inzerát reaguje.

Jestliže vidíte, že ho „lajkují“ a komentují jen muži, je dobré ho upravit tak, abyste cílili jen 
na muže. Výrazně tím snížíte cenu za návštěvníka.

Posledním trikem, jak zlepšit úspěšnost svého citátu, je opřít se o silný brand, nebo zvučné 
jméno ve vašem oboru. Je to velmi účinná strategie, která pomáhá získat důvěru uživatelů.

Dejme tomu, že jste začínajícím fotografem, chcete napsat článek 5 tipů pro začínající foto-
grafy a propagovat ho na Facebooku. Takovýto článek zcela jistě vzbudí zájem, ale pokud 
byste k němu přidali zvučné jméno, například 5 tipů pro začínající fotografy od Jana Saudka, 
zájem by se určitě zvýšil.
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Pozor, teď neříkám, abyste přidávali zvučná jména ke každému článku, to určitě ne. Je dů-
ležité, abyste byli ke  svým čtenářům upřímní. Pokud Jan Saudek žádné tipy pro začínající 
podnikatele nikdy nezmínil, nemůžete je použít, hotovo dvacet. Podívejte se na skvělý příklad 
použití zvučného jména v propagovaném příspěvku.

Můžete si všimnout hned dvou faktorů, které zvyšují důvěryhodnost příspěvku. Prvním je Ste-
ve Jobs a druhým je logo společnosti Apple.

Jakou značku, nebo zvučné jméno bych mohl/a použít pro zvýšení  
důvěry svých příspěvků?
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3 tipy, jak motivovat zákazníka k nákupu

Jsme lidé a svá rozhodnutí odkládáme nejdéle, jak je to možné. Proto je důležité, abychom 
zákazníky k nákupu postrčili. Není to nic špatného, každý z nás to potřebuje, a pokud se zá-
kazníkovi produkt nebude líbit, vždy ho může vrátit a dostat své peníze zpět.

Existují dva způsoby, jak návštěvníky motivovat k nákupu, prvním je strach a druhým je odmě-
na. Ideální je, když obě tyto motivace zkombinujete a vytvoříte tak opravdu silnou páku pro 
nákup. Pojďme se podívat na 3 tipy, jak tyto znalosti využít.

1. Sleva

Každý miluje slevy, obzvlášť Češi. Stačí se jít podívat ve čtvrtek před Kaufland. Je to proto, 
že jsme jako národ obecně velmi blízko melancholika. Starší ročníky to naučil minulý re-
žim a mládež rodiče. Dodnes možná občas slýcháte, jak se stála fronta na banány. Máme 
neustálý pocit nedostatku, proto většina lidí počítá každou korunu a hledá nejvýhodnější 
nabídky.

2. Dárek

Chcete zvýšit hodnotu vašeho produktu? Přidejte k němu dárek!

Pozor žádný bonus, ty nikdo nechce, všichni chtějí dárky. Vzbuzují v  nás totiž pozitivní 
emoce, ať už to jsou narozeniny, svátek, nebo Vánoce.

3. Časové omezení

Dokonalá páka, která postrčí návštěvníka k nákupu, by se neobešla bez časového limitu. 
Nabídnete slevu a dárek, pokud zákazník nakoupí do 24 hodin. Pocit ztráty je totiž velmi 
silná emoce a díky dárku a slevě si zákazník dokáže své rozhodnutí racionálně zdůvodnit.

Jakou páku pro nákup zákazníka nastavíte na svých stránkách?
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7 pravidel úspěšného příspěvku

1. Emotivní obrázek

Vybrat vhodný obrázek je naprosto klíčové. Při výběru se na chvíli zastavte a zeptejte se 
sami sebe, jaké ve vás obrázek vzbuzuje emoce. Pokud ve vás vzbuzuje přesně ty emoce, 
které chcete, aby vzbuzoval u vaší cílové skupiny, je to ten správný. Z mých zkušeností 
na Facebooku fungují spíše tmavší obrázky.

TIP: Vyberte si 3 obrázky a otestujte, který z nich má nejlepší výsledky, ten pak pod-
pořte celým rozpočtem a ostatní zastavte.

Napište, jaké tři obrázky jste pro vaši reklamu vybrali:

2. Sexy texty

Texty by měly být napsané tak, aby působily jak na emoce, tak na naši racionální stránku. 
Na  emoce výborně působí otázky a  na naši racionální stránku čísla a  fakta. Kombinací 
těchto dvou prvků docílíte nejlepšího možného výsledku reklamy. Nezapomeňte, že se 
v reklamě můžete odkazovat i na známé osobnosti a značky z vašeho oboru. Podívejte se 
na následující příspěvek.

Všimněte si, že při propagaci článku používám spíše fotky, než bannery s výzvou k akci 
(CTA). Článek s  takovým obrázkem by nevypadal přirozeně. Konkrétně u  tohoto článku 
jsme použili fotku Marka Zuckerberga a nápis Facebook v pozadí fotky. Co se týče textů, 
tak jsme se znovu opřeli o slavnou osobnost a přidali jsme emoce zmíněním o vydělávání 
peněz z pohodlí domova, což je klišé, ale stále poměrně dobře funguje. Dál jsme pak při-
dali čísla – 3 způsoby a miliardáře. Možná jste si všimli, že je v reklamě další silná emoce, 
vydělávání s miliardářem. Kdo by s tím klukem vydělávat nechtěl, když má miliardy? :)
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Jaké zvolím texty v reklamě?

Budu se opírat o nějakou slavnou značku, nebo osobnost? (ano × ne, o koho)
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3. Efektivní výzva k akci

Každá reklama musí mít výzvu k akci, ať už v textu, nebo ve formě tlačítka v obrázku. U pří-
spěvku o Facebooku, který jsem přidával výš, jsme udělali chybu, že jsme lidem v textu 
neřekli, co mají udělat, když reklamu vidí. To je zásadní chyba!

Reklama měla přesto velmi dobré výsledky, ale kybychom lidi navedli, věřím, že bychom 
cenu za návštěvníka ještě zhruba o 20-30% snížili.

Výzva k akci by měla vždy souviset s celým textem reklamy. Dejme tomu, že jste účetní 
a nabízíte lidem pomoc s daňovým přiznáním. V reklamě se jich ptáte na otázku „Topíte se 
v číslech?“ a poskytujete odpověď „Máme pro vás záchranný kruh“ „Rychlé, levné a preciz-
ní zpracování daňového přiznání“.

V tomto případě by se hodilo tlačítko s nápisem „Chci pomoc“, nebo „Chci zachránit“, které 
drží rovinu vtipu celé reklamy.

Jak bude znít výzva k akci vaší reklamy?

4. Účinné barvy

Jak už jsme si řekli ve videu, barvy jsou další důležitou součástí úspěšného příspěvku. Ob-
zvlášť u tlačítka s výzvou k akci. Mělo by být výrazné, aby uživatele přirozeně vedlo a uka-
zovalo mu, kam má kliknout, když ho reklama zaujme. Barvy, které jsme říkali, tedy žlutou, 
červenou, zelenou, nebo oranžovou, je dobré dodržovat, opravdu fungují. Zároveň je však 
důležité, aby tlačítko u reklamy barevně ladilo s tlačítky, na které bude uživatel klikat v další 
fázi, například při nákupu. Je to proto, aby byla cesta ke koupi pro zákazníka co nejjedno-
dušší a nejjasnější.
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Jaké barvy zvolím?

5. Naprosto přesné cílení

U cílení je třeba testovat, testovat a ještě jednou testovat. Připravte se na to, že u reklamy 
můžete na začátku prodělat peníze, je to úplně běžné.

Přesto už byste měli mít vybranou cílovou skupinu a ideálního zákazníka, podle kterého 
dokážete reklamu zacílit tak, aby měla úspěch.

Na jakou skupinu lidí budu cílit?

6. Správa reklamy

Správu reklamy už jsme rozebírali, ale v pravidlech účinného příspěvku nesmí chybět. Ať 
už se jedná o správu komentářů a reakcí na příspěvek, nebo úpravu cílení, je to jedna 
z věcí, které je nutné se věnovat.

Jak často budu spravovat své inzeráty?
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7. Nastavení cíle a vyhodnocování

Každý krok v podnikání musí mít stanovený cíl, to platí pro reklamu dvojnásob. 

Jaký má reklama cíl? Má rozšířit povědomí o  vaší značce, má přivést nové návštěvníky, 
nebo zákazníky na stránky, nebo se má zvednou počet registrací na stránkách?

To je nesmírně důležité vědět. Stejně tak jako to, co má uživatel udělat. Má nakoupit, za-
nechat na sebe kontakt, nebo si přečíst příběh vaší firmy? Když budete přesně vědět, co 
po něm chcete, můžete mu maximálně pomoci to splnit. Tyto informace jsou nesmírně 
důležité, zapište si je.

Jaký cíl má moje reklama?

Co má uživatel udělat, aby splnil cíl?

Jak mu v tom můžu pomoci? (textem, barvami, návodem,…)
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K účinné propagaci patří také vyhodnocování získaných dat. Jaká reklama funguje a jaká po-
třebuje upravit, nebo zastavit? Kolik jste investovali do reklamy a jaké jste měli výnosy? Tato 
čísla musíte znát, abyste se posunuli dál. První reklamu si můžete zapsat níže, dál pak dopo-
ručuji Excelovou tabulku, nebo Google dokument, který můžete sdílet s dalšími lidmi.

Místo pro vyhodnocení
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Prodej na Facebooku

Naučili jsme se, jak vytvořit úspěšný inzerát a nyní se ho naučíme také správně používat. 
Říkali jsme si, že je Facebook jedním z největších online tržišť na internetu. Minimálně v Ev-
ropě. A vy už máte v tuto chvíli ty správné znalosti, jak si z tohoto online koláče ukrojit. Po-
slední věc, kterou je třeba si zodpovědět je to, co všechno je možné na Facebooku prodat 
pomocí dobré propagace.

Vlastní produkty
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A také pro affiliate marketing

Affiliate marketing, tedy doporučování cizích produktů za provizi, je skvělý způsob, jak začít vydě-
lávat peníze bez nutnosti vytváření vlastních produktů. A Facebook vám v tom skvěle pomůže.

Je jen na vás, jaký způsob využití Facebooku zvolíte. Můžete kombinovat oba dva, jako to dě-
lám já. Funguje to opravdu dobře.
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Jak budete využívat znalosti, které jste se naučili?

V tomto modulu jste se naučili základy používání Facebooku v online podnikání. Řekli jsme si 
o možnostech propagace na Facebooku, naučili jsme se, jak založit stránku, zaujmout publiku 
a vytvořit reklamu. Prošli jsme také vyhodnocováním reklamy a její správou. Abyste dokázali 
reklamu vytvořit účinně, prošli jsme základní psychologické typy lidí a v praxi si ukázali, jaké 
typy příspěvků fungují.

Pokud se vám Psychologie Facebooku líbila a chcete do online světa proniknout ještě více, 
určitě pokračujte v kurzu a nepřestávejte.

Pokud nemáte své produkty, prodávejte produkty někoho jiného pomocí affiliate marketingu. 
Sami sebe a svou činnost prodávejte právě díky Facebooku a uvidíte, že velmi brzy vyrostete. 

Jakékoliv dotazy odpovím v diskuzi v členské sekci. 
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