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RADA GRÁTIS #3 VŠE ON –  LINE  
 
„Koronarová krize přinesla jednu 
obrovskou změnu – VĚTŠINA ZÁKAZNÍKŮ 
ZJISTILA, ŽE OBJEDNÁVKY Z INTERNETU 
PŘÍMO DOMŮ JSOU NESMÍRNĚ 
POHODLNÉ!!!“ 

MÁŠ TEDY E-SHOP? POUŽÍVÁŠ FACEBOOK NEBO INSTAGRAM 
DENNĚ? PROPAGUJEŠ SVOU ZNAČKU, PRODUKTY A SLUŽBY?  

Pokud nemáš e-shop, okamžitě jej založ. Můžeš využít Facebook Market, 
který je velmi jednoduchý, a dá se s ním pracovat poměrně flexibilně. Je 
to však jen základ, který pro lepší a vyšší dosah ke klientele ne zcela stačí. 
Doporučuji ti spíše využít nějakých platform, kde si můžeš svůj e-shop 
vybudovat za minimum peněz, ale přece jen podle sebe. Ty nejlepší e-
shopy pak ale stojí stovky tisíc, potřebuješ na to profíka, investice se ale 
vrátí, tyto weby dokáží generovat milióny. 

Polož si otázku: „Mám takové produkty a v takovém množství, abych 
jsem si takový e-shop mohl dovolit?“ 

 

 

 

 

 

YOUTUBE 
Tento kanál má obrovské možnosti. Natočením krátkého videa a 
umístěním na You Tube, zvyšuješ zájem o značku či produkt. You Tube 
příspěvek pak sdílej na svém webu i soc. sítích. 

Zásady YouTube příspěvku: 

a) Délka – nesmím být příliš krátký, nesmí být příliš dlouhý. Ideál je 30 – 
60 s 

b) Obsah – produkt nebo služba, školení, zajímavost – například 
časosběrné video, jak jsi předělával svůj obchod, styloval figurínu, 
vyráběl nějaký detail zakázky 

c) Komentář – mluvený nebo psaný komentář vysvětlující, co divák vidí. 
Nezapomeň, že kratší věty jsou výstižnější a mají lepší dynamiku, 
jsou zajímavější. Vyvaruj se v proslovu pomlk a opakování 
„vlezlých“ slov, jako například slovo „vlastně“. Buď specifický, vlož 
do komentáře více faktů než osobních pocitů, ty jsou zavádějící a 
divák může mít odlišný názor. 

d) Nezapomeň – popsat, na co se divák dívá. U sestav produktů se 
často zapomíná na titulek, protože se komentátor soustředí na 
popis – Dnes vám představím „Správně zvolený outfit na 
dovolenou u pláže“ 

1. Nezapomeň na závěr – Kde zákazník produkt najde a koupí, eventuálně, 
kdo mu s výběrem pomůže – například speciálně školený pracovník, co 
zákazník získá, když produkt koupí – nemusí se jednat o slevu, získá 
model, ve kterém bude vypadat IN, získá kávu, když navštíví prodejnu, 
získá doplněk zdarma, nákupem celého outfitu se mu načte dvojnásobek 
věrnostních bodů…. 

2. Vyzvi zákazníka k nějaké akci – NAVŠTIV NAŠI PRODEJNU, PODÍVEJ SE NA 
NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY, PODÍVEJ SE NA NAŠI NABÍDKU OPĚT ZA DVA 
DNY, TÝDEN, MĚSÍC…. Nezapomeň dole do textu pod videem umístit 
veškeré odkazy na produkt, firmu, službu a krátký popisek, co je ve videu 
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„Abys zaujal klientelu, využij tyto on-line 
kanály FB, IG a You Tube, a propoj je se 
svým webem. 

FACEBOOK A INSTAGRAM 
1. Postuj fotky svých produktů – kvalitní fotky produktů, separátně nebo v 

kombinacích 
2. Postuj změny – nafoť svou prodejnu po každé změně a pozvi přátele / 

zákazníky do prodejny 
3. Postuj jednotlivé kombinace produktů – každou jednu kombinaci každý 

den v průběhu týdne 
4. Postuj fotky produktů nastylovaných na figurínách – využij 

techniku Seskupování Manekýn – IMPACT DISPLAY 
5. Postuj své služby – upravuješ něco na míru, nabízíš barevné poradenství, 

nabízíš jakékoliv poradenství, nabízíš kávu? Pořiď si ke každé své službě 
obrázek s velmi krátkým textem, a postuj v pravidelných intervalech 

6. Postuj „náhledy do budoucnosti“ – víš, jak budou vypadat modely, které 
mají přijít, uveď je jako tahák na daný měsíc, kdy mají dorazit na tvůj 
krám. Navrhuješ nový produkt, poodhal jeho design 

7. Postuj příběhy ze své firmy – udělali jste něco hezkého pro ostatní? 
Dokázal někdo něco, například odvezl zaměstnanec zakázku až do domu? 
Slaví nějaký zaměstnanec výročí ve firmě? 

8. Postuj marketing – live stylové fotky, produktové fotky s motivačními 
texty k nákupu, texty a fotky vystihující tvůj brand či službu 

9. Live chat na FB nebo IG – nemáš e-shop, udělej živé vysílání ze své 
prodejny, kde jednotlivé modely „dne, týdne, měsíce“ představíš a 
nalákáš zákazníky do prodejny. Živé vysílání v pravidelných intervalech – 
tvoříš tak blog – poskytuje obrovskou sílu v marketingu, protože jsi 
schopen přes živé vysílání také komunikovat s klienty – chat v průběhu 
vysílání, a zároveň může propagovat marketingové akce. Čím větší máš 
aktivity na FB nebo IG, tím více rosteš i v algoritmech vyhledávačů 

Ideálním stavem je, pokud máš na on-line marketing zaměstnance, který 
zvládne fotit a tvořit takovou reklamu. Se sociálními sítěmi ti však může 
pomoci tvá drahá polovička nebo potomek, je-li dostatečně starý (od 17 
let) atd…. Najdi si volné penízky, kterými své příspěvky podpoříš. Je to 
důležité, dosáhneš většího efektu propagace, na sociálních sítích není 
tolik drahá. 

NÁVAZNOST A PROPOJENÍ 
Všechny tvé postované příspěvky musejí být propojené, proto vytváříme 
materiály pro FB, IG, YouTube a WEB najednou a zveřejňujeme je 
najednou s tím, že v odkazech je rovnou propojíme a vyzveme, aby 
zákazníci navštívili e-shop (web), soc. kanály… 

Používej hashtagy #, pomůže to lidem, kteří něco hledají, aby našli tebe, 
tvé služby nebo výrobky. 
 


