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DEJTE SOCIÁLNÍM SÍTÍM  ZELENOU!
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příběh

DOSTALI JSME

ZELENOU

1Před koncem roku nám na 

FB stránce přistála zpráva 

od Honzy z chocoMe.

2Domluvili jsme si společný 

skype, při kterém jsme pro-

brali potřeby a očekávání.

3A ejhle! Kurýr dovezl krabici 

plnou čokolád, která nás do-

stala! Tak jsme ochutnávali...

4Připravili jsme návrh strategie 

s plánem, jak využít svátek 

zamilovaných na maximum.



Co všechno jsme  zmákli?

1 Strategii
2 Kolotoč štěstí3 Obsah
4 PPC kampaně

6 E-mail marketing

FB aplikaci

7 Influencer marketing8 Marketing package

5 Stylovou infografiku



Co jsme při kampani  hlídali?

Optimalizace PPC

Retargeting

Statistiky

Analýzy



Kolotoč štěstí

Výherní kolotoč

Přehled cen

Vlastní aplikace do záložek na Facebooku? 
Pro chocoMe jsme připravili Valentýnský ko-
lotoč štěstí, při kterém zákazníci soutěžili o 
vybrané výhry - Valentýnské čokolády, pře-
kvapení, dárky k nákupu nebo třeba slevy 
na nákup. Zároveň aplikace sbírala jejich 
e-maily a my budovali databázi.



Tvorba obsahu

Infografika

Příběhy

Výzvy

Tvorba obsahu, to je naše! Na zákla-
dě předem stanoveného plánu jsme 
vytvořili content pro Facebookovou 
stránku i Instagram a podpořili tak 
celé úsilí kampaně. Spousta podni-
katelů obsah často podceňuje, ale 
pravda je, že obsah může být vaším 
nejsilnějším spojencem.



PPC kampaně

Jaké má výhody 
Facebooková reklama?
• Přesné míření na konkrétní cílovou 

skupinu, a to nejen podle pohla-
ví, věku, potřeb, lokality nebo vaší 
e-mailové databáze. Možností jsou 
stovky, důležitá je při tom jistá ruka. 

• S PPC reklamou snadno spustíme 
okamžitou lavinu zájmu vašich stáva-
jících i potenciálních zákazníků.

• S Facebookovou reklamou můžete zá-
řit také na Instagramu.

 
• Měřitelnost vašich výsledků nebyla 

nikdy jednodušší a přesnější.

• Správně nastavené reklamní kampa-
ně zajistí náskok před konkurencí.



SMART kampaně

Získáním e-mailové adresy začíná  
naše práce e-mail marketingu. Pro 
to, abyste udrželi pozornost svého 
kontaktu, potřebujete zajímavou 
a osobní komunikaci. V první fázi 
k tomu skvěle poslouží automa-
tizované e-mailové kampaně, tzv. 
Smart kampaně. A tajemstvím dob-
rého e-mail marketingu je KVALITNÍ  
a HODNOTNÝ OBSAH, nikoli SPAM.



zpětně cílená reklama

Nastavením PPC kampaní práce 
nekončí. Skutečná práce dobrých 
marketérů je právě ve sledování 
vývoje reklamy a její optimalizaci. 
Stejně tak retargeting neboli zpět-
ně cílená reklama na návštěvníky 
vašeho webu je důležitou součástí 
konceptu PPC reklam. Retargeting 
je to, co v e-shopech nejvíc prodá-
vá. Proto ani u kampaně chocoMe  
pod naší taktovkou tedy nechyběl!

OPTIMALIZACE
RETARGETING



VÝSLEDKY NAŠÍ  PRÁCE
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Pokračujeme v práci...

A co dál?


