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Cielené používanie kampaní
❖ Osvetové
❖ S cieľom scitlivenia spoločnosti
❖ Náborové
❖ Petičné
❖ Priame akcie
❖ Advokačné
❖ Fundraisingové
❖ Mobilizačné
❖ a iné…

Budovanie brandu

❖ je to o emócii
❖ o dostupnosti
❖ offline brand marketing by mal ladiť z online brand marketingom
❖ rozpoznateľnosť resp. unikátnosť
❖ cielenie do srdca
❖ kreativita- multiplikátor mediálneho nasadenia
❖ o plánovaní
❖ o stratégii, ktorý si stanovíte a hlavne evaluujte
❖ o tímovej práci
❖ o inováciách
❖ o vyhodnocovaní a testovaní
❖ v ideálnom prípade by ste sa mali dostať na pozíciu, kde si to budú prirodzene vyhľadávať 

ľudia, ktorých sa to týka
❖ zjednotenie komunikácie naprieč kanálmi (ak toto naplníte, máte vyhraté)



Proces strategického plánovania:

Plánovacia 
etapa

Realizačná 
etapa

Kontrolná 
etapa

zostavený plán skutočné výsledky

spätné väzby, korekcie

❖ marketingová 
situačná analýza

❖ stanovenie cieľov 
a formulovanie 
stratégie

❖ zostavenie 
marketingového 
plánu

❖ vlastná realizácia 
plánu 

❖ meranie 
dosiahnutých 
výsledkov a 
porovnanie s 
plánom

❖ hodnotenie, 
korigovanie a 
využitie 
odchyliek



Plánovacia etapa kampane

❖ brainstorming
❖ cieľová skupina (target group)
❖ offline komunikácia
❖ online komunikácia
❖ content marketing, PR
❖ web a landing page
❖ sociálne siete a ich využitie
❖ timeline kampane
❖ fundraising



Ukážka media plánu



Komunikácia a cieľové skupiny
Každá cieľová skupina, ktorú máte stanovenú si vyžaduje iný typ komunikácie. 

Dobré je dbať nato, aby ste obsiahly všetky nástroje a formy komunikácie, ak ide o kvalitu a nie o 
kvantitu. Je dobré skúmať, čo Vám bude fungovať. 

Je dobré sa sústrediť aj na dáta, nerobiť veci len intuitívne. Pozrieť sa na každý kanál, s ktorého 
Vám prišli kontakty. Od toho sa môže odvíjať Váš daný spôsob komunikácie navonok, resp. 
prioritizovať. Väčšinou je to súhrn kanálov. 

Odporúčam si vytvoriť persony, ktoré budú zosobňovať Vašu cieľovú skupinu.  Presne také, ktorá 
bude mať zásah na Vaše centrum. Je dobré si to zosobniť presne tak, ako sa Vám bude formovať. 

Cieľová skupina:

Rozdeľte si dané cieľovú skupiny do detailov. To Vám pomôže k tvorbe obsahu na sociálnych 
sieťach, ako aj sponzorovaných príspevkoch

. 

Niektoré digitálne princípy, ktoré si treba 
pripomenúť...

Niektoré digitálne princípy, ktoré si treba 
pripomenúť...

Niektoré digitálne princípy, ktoré si treba 
pripomenúť...

Mobil je sociálny. 
Spoločnosť je mobilná. 



AKO SI VYTVORIŤ PERSONY?

Meno: Adéla 

Vek: 17 

Pohlavie: žena

Rodinné zázemie: 
kompletná rodina

Zamestnanie: študentka

Cieľ/motto: Chcem zachrániť planétu

Záujmy
jazyky, technika, veda, 
klíma

Osobnosť
spoločenská, má rada 
komunitu, rada sa 
dozvedá nové veci

Potreby
dozvedieť sa niečo viac, čo 
ju škola nenaučí

Nemá rada
mäso

Toto je príklad mladej študentky.

Vytvorenie person Vám pomáha pochopiť, komu sa presne prihovárať Vaším obsahom. Úplne iná komunikácia bude s 30 
ročnou ženou/mužom, ako so študentmi. A to aj napriek tomu, že niektoré programy budete mať rovnaké pre obe cieľové 
skupiny. 

Už len kvôli spôsobu komunikácie si je dobré dané persony vytvoriť a zosobniť. Ak sa píšu texty, je dobré si ich dať pred seba 
a písať to priamo im (či už obrázok persony, alebo obrázky obdobnej cieľovej skupiny). Ideál je, ak napr. muži píšu mužom a 
ženy, ženám. Každý reaguje na iné veci a na iný vizuál. Ženy obecne v tejto cieľovej skupine majú radi storytelling. Muži sú 
racionálnejší (ale to nie je pravidlo). 

Pre mladých ľudí (sociálne siete, dobrovoľníci, študenti, skupina) sú relevantné stručné (headlinové) informácie, ktorú majú 
byť vizuálne (s obrázkami a videami). Ideálne by mal pre túto cieľovú skupinu vytvárať texty niekto, kto je v rovnakej vekovej 
skupine, alebo vie, na čo daná cieľová skupina reaguje. To sa dá zistiť aj na základe dát, ktoré budete postupne získavať. 

Jazyk nemusí byť úplne "hipster" alebo "cool", mal by ale reflektovať mladú reč, byť ľahký, svieži,  nestrácať nadhľad.

Používajme jasný, jednoduchý a aktívny jazyk (činný rod). Lepšie tak jasne pomenujeme silové vzťahy.  Buďte explicitní a 
vysvetľujte jednoducho (dá sa to prirovnať k učeniu novinárov o tom, že musia hovoriť/písať tak, aby to pochopila aj babička).





FACEBOOK ako nástroj sponzoringu

Ako sa ďalej rozvíjať?

❖ FB pixel: budete vedieť vytvoriť publikum z ľudí, 
ktorý boli na Vašom webe

❖ začnite kombinovať publiká, napríklad ľudí, ktorý boli 
na nejakej špecifickej stránke

❖ začnite testovať záujmy vašej cieľovej skupiny
❖ urobte si prehľadnú klasifikáciu názvov kampaní
❖ spojte výsledky facebooku s ďalšími službami
❖ nájdite si, čo sú UTM tagy a začnite ich používať
❖ pravidelne vyhodnocujte a sledujte výsledky
❖ vzdelávajte sa

Čo si pred nastavením reklamy premyslieť:

❖ Čo je cieľom reklamy?
❖ Čo sú očakávané výsledky (aký nato bude 

rozpočet)?
❖ Aké máte cieľové skupiny?
❖ Čo by mohlo cieľové skupiny zaujímať?

Hlavné princípy 
FB reklamy

Konverzia

Analytika
Engagement 
“pyramída”

Cieľové 
skupiny

Testovanie

Cieľové skupiny vo FB reklamy si 
rozdeľte na základe toho, aké nástroje 
využíva Vaša cieľová skupina. V 
Bussiness Managervi/Suite si viete 
nastaviť sponzorované skupiny aj na IG, 
ak ho máte prepojený. 

Viete zacieliť reklamu na Vašich 
fanušíkov, na im podobných (look a like 
publikum), na ľudí so záujmami, ktoré 
potrebujete, taktiež na rôzne publiká, 
ktoré sledujú podobné stránky, majú 
podobné záujmy. 

Odporúčam to nechať na FB, on si vie 
vyhodnotiť, v akej intenzite a komu to 
bude zobrazovať. 

Sledujete ňou aká úspešná je jednotlivá 
kampaň na základe dát. 
Robíte to v Bussiness 
managerovi/Suite. 

Dôležité je sledovať aj akú máte 
organiku (organický nesponzorovaný 
dosah), ale aj čo Vám prinesú 
sponzorované príspevky. 

Koľko ľudí zasiahol príspevok, aký to 
malo dosah, koľko ľudí kliklo na 
príspevok od Vás, koľko ľudí následne 
urobilo reklamu na základe platenej 
reklamy. Tým vyhodnocujete, či 
stanovená suma, ktorú ste vložili do 
reklamy bola relevantná. 

1000 ľudí 
kliklo na Váš 
príspevok

100 ľudí príde 
na web

20 ľudí prejaví 
záujem

2. nový 









paradigm
A paradigm is a standard, perspective, 
or set of ideas. A paradigm is a way of 
looking at something.



Čo je paradigma?

❖ Niečo, čo môžeme ovládať

❖ Viera, ktorá je v rozpore s faktami

❖ Externalizácia dôvodu úspechu, alebo 
neúspechu





Inšpirácie:

https://noveharo.cz/klubpratel/
https://www.duhovastuzka.sk/

https://noveharo.cz/klubpratel/
https://www.duhovastuzka.sk/


“Robte všetko najjednoduchšie ako je to možné, ale nie 
prostoduché.” 

Albert Einstein


