


• Stručný úvod do sociálních sítích

• Sociální sítě & koronavirus

• Sociální sítě v roce 2020

• Trendy na sítích pro rok 2021

• Co to všechno znamená pro komunikaci

• Otázky & odpovědi



• 10+ let zkušeností s obsahovým marketingem

• V GroupM od 2013

• 50+ klientů

• RedBull, Škoda Auto, L´Oréal, Haribo……..

• Přednášející na Vysoké škole ekonomické
v Praze

• 2018 – GroupM Madrid

• 2017 – MediaCom Dubai
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____

Zvýšení 
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PERFOMANCE• BRAND

Budování image

Předávání 

zkušeností a 

doporučení

Asociace a vztah se 

značkou

Nalezení klíčových 

informací

Nákup

Aktivace 

• Display & Video & PR 

komunikace

•
• Sociální kanály (Facebook, 

Instagram)

•
• Influenceři, recenze 

zákazníků

•

• SEO & PPC & paid social

• Aplikace a soutěže

• Slevy, CTA propagace 

BRAND







INSPIROVAT obsahem, který 

vystupuje z řady. 

Zachytit pozornost spotřebitelů 

inspirativním obsahem je 

obtížné, ale reálné - ať už jde o 

experimentální flashmob, 

YouTube video, vlastní čí 

podporovaný TV pořad, důležité 

je být odvážný a přinášet 

spotřebitelům takový obsah, 

který je nenechá chladné.  

INFORMOVAT obsahem, který 

dodává požadovanou hodnotu.

Mezi nejčastější příklady patří 

„how-to“ videa, návody, 

produktové prezentace, 

odpovědi na dotazy klientů, 

social customer care. Obsah, 

který je užitečný, který pomáhá 

zákazníkům nemůže chybět v 

žádné dlouhodobé strategii. 

Inspire Involve Inform

ZAPOJIT obsahem, který vtáhne 

publikum do hry. 

Často se jedná o obsah v 

menším měřítku, ale za to s 

„always-on“ přístupem. Obsah, 

který je součástí správy 

komunity. Dokáže prodloužit 

jakoukoli kampaň, poskytnout 

důležitou zpětnou vazbu a získat 

vlastní ambasadory značky.
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AUTENTIČNOST
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ZTOTOŽNĚNÍ SE
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ZTOTOŽNĚNÍ SE
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ZTOTOŽNĚNÍ SE
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TREFIT CÍLOVKU
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BEZ BUDGETU TO NEJDE
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BEZ BUDGETU TO NEJDE
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NAČASOVÁNÍ
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NAČASOVÁNÍ

☺
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NAČASOVÁNÍ
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VYUŽÍVEJTE 

MODERNÍ TRENDY





Dopad koronaviru na facebookové kampaně

se plně projevil hned v měsíci březnu. Nižší

hodnoty metriky CPM na této platformě byly

vykazovány až do třetího čtvrtletí 2020.

Platí, že kumulativně byla cena za CPM

(cena za tisíc zobrazení v eurech) u kampaní

v průběhu druhého čtvrtletí mezikvartálně

nižší o zhruba 30 procent.
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Míra zhlédnutí videí na Facebooku

v procentuálním vyjádření od druhého

čtvrtletí dále rostla.

Zatímco na začátku roku uživatelé zhlédli

průměrně méně než tři procenta délky videí,

na konci roku 2020 už to bylo více než

procenta čtyři.
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V průběhu roku se také měnil čas, který

uživatelé starší 18 let na sociálních sítích

strávili. S příchodem koronavirové karantény

se doba uživatelů strávená na sítích zvýšila

vůči předchozímu obdobím o bezmála deset

procent.

Následně potom během léta čas strávený

uživateli na sítích klesal a ani v podzimních

měsících se nepřiblížil jarním hodnotám.
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Ze sledovaných platforem Češi ve věku 18-26

let nejvíce času trávili na Facebooku

a Youtube, v květnu potom doba strávená

na Facebooku poprvé a naposledy tento rok

překročila hranici jedné hodiny denně.

Zajímavým je nárůst stráveného času

u TikToku, kde jsme se na agregovaných

průměrech dostali z několika sekund

ze začátku roku na průměrně tři minuty denně

v září a říjnu roku 2020.
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Vývojem si během roku 2020 prošel také

denní zásah uživatelů ve skupině 18-26 let.

Jak je patrné z grafu níže, nejlépe jste tuto

mladou cílovou skupinu mohli zasáhnout na

Facebooku, YouTube a Instagramu.

V oblasti minoritních sociálních sítí se nejvíce

dařilo z hlediska potenciálního zásahu

v cílové skupině A18-26 TikToku, kde se v září

oproti lednu hodnota zvýšila 324 procent,

a dále také Twitteru, ke byl nárůst zhruba

třetinový.
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Koronavirová doba se projevila také v oblasti

organického zásahu příspěvků kanálů na

jednotlivých sociálních platformách, kdy

zejména v jarních „karanténních“ měsících

organický zásah na sítích rostl, respektive byl

vyšší, než je dlouhodobý trend.
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Také u dalších sledovaných platforem, tedy

Instagramu, Twitteru a LinkedInu, organický

zásah na těchto sítích počátkem března začal

postupně růst, když například v případě

Instagramu tento růst pokračoval až do

května.

V závěru roku se poté LinkedIn a Instagram

dostaly na hodnoty pod úroveň prvních

měsíců roku 2020, v případě Twitteru bylo

procento potenciálního zásahu v říjnu

nejvyšší za celý rok.
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https://bit.ly/38GPmbS
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https://bit.ly/35ATN66
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