
Sociální sítě
v roce 2022

Workshop 26. 4. 2022

Jejich využití pro propagaci
destinace Český Krumlov
Jak na jejich úspěšnou správu



Začátek správy profilů soc. sítí (jaro 2020)
Výsledky práce (2020-2021)
Komunikační okruhy a ukázky komunikace
Propojení webu a sítí
Jak se můžete zapojit: ukázky dobré praxe

Naslouchat
Zaujmout
Vyprávět
Vyhodnotit

I. Sociální sítě destinace Český Krumlov
a.
b.
c.
d.
e.

II. Úvod do sociálních sítí: základní principy, tipy a trendy
a.
b.
c.
d.

Co se dnes dozvíte?



6+ let na manažerských pozicích v marketingu a PR
(oblast kultury a vzdělávání)
od r. 2019 freelance specialistka na online
komunikaci a reklamu
sociální sítě: strategie, správa, tvorba obsahu,
obsahový marketing, PPC reklama
klienti z oblasti cestovního ruchu, hospitality a
sportu
od r. 2020 správa profilů @ceskykrumlovofficial

Mgr. Zuzana Dužár



Spoluprací k úspěšné propagaci destinace

I. Sociální sítě destinace Český
Krumlov: jak je spravujeme a
jak se můžete zapojit



Pandemie: žádní zahraniční turisté, minimum
českých návštěvníků

Facebook: sleduje nás cca 4 tis. lidí, poslední
příspěvěk před měsícem

Instagram: sleduje nás cca 400 lidí a celkem
24 fotek z let 2017 a 2018

Na obou platformách figurují další 2 - 3
neoficiální profily ČK

Webová sekce pro návštěvníky pouze na webu
města

Výchozí situace: květen 2020



Jak fungujeme teď?

ANALÝZA

Čeho potřebujeme
dosáhnout?

CÍLE

Jak toho dosáhneme?

STRATEGIE

Jak to budeme měřit?

METRIKY

4 základní
otázky

METODIKA DLE MICHELLE LOSEKOOT & ELIŠKY VYHNÁNKOVÉ



Analýza 

Provedli jsme analýzu příjezdového ruchu do destinace,
produktů destinace, cílových skupin a fungování
marketingu DMO.

Klíčové body:
1/2 domácích turistů jezdí do JČ min. 1x ročně
Nejoblíbenější aktivity: kulturní památky, pěší
turistika, přírodní památky
Další aktivity: zábava, gastronomie, cykloturistika
Převážně cestují s partnerem (37 %) nebo s rodinou
(28 %)

ANALÝZA

Zdroj :  ČSÚ ,  CzechTour ism



Analýza 

Klíčové body:
Info zdroje: 52 % domácích turistů
spoléhá na své znalosti, 33 %
doporučení známých, 22 % hledá info
na internetu

Převažující demografie našich sledujících:
FB: 35-44 let, 45-54 let, ženy
IG: 25-34 let, 35-44 let, ženy
Praha, Jihočeský kraj

ANALÝZA

Zdroj :  Behav io .  Počítáno  ze  7  mil ionů  dospělých  Čechů ,  kteř í  jsou
alespoň  občas  na  internetu .



Analýza 

Marketingové a komunikační cíle:
brand #Krumlov2020 > dlouhodobá strategie
nabídka v destinaci > 2 produktové skupiny
autentický a inspirativní obsah > spolupráce B2B
vlastní média (web, SM): kvalitní obsah > organická i
placená návštěvnost, růst profilů a další konverz. cíle
(B2C)

Obchodní cíle:
zapojit do komunikace partnerské subjekty (B2B)
podpora prodeje vstupenek na kultur. akce

ANALÝZACÍLE



StrategieSTRATEGIE

Obsahová strategie:
kanály: web, Facebook, Instagram
obsah: 2 produktové skupiny (kom. témata):
kulturní & aktivní
zdroje obsahu: vlastní, tvůrci, UGC
frekvence publikování, typy obsahu

Personální a finanční strategie:
interní tým & outsourcing
rozpočet na interní tým a dodavatele
(služby/obsah), rozpočet na reklamu, analytické
nástroje



StrategieSTRATEGIE

Co potřebujeme měřit:
Jak jsme vidět (dosah, zobrazení, zhlédnutí videa)
Jak zapojujeme uživatele (interakce, konverzace,
sledující)
Jaký je zájem o naše akce/služby (návštěvy profilu,
webu, zájem o událost, prodeje vstupenek)

Analytika:
Přehledy Facebook, Instagram
Business Manager
Google Analytics
Placená analytika

METRIKY



Jak to dopadlo?



PŘED...



...& PO
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2019 > 2021: Násobný růst ve všech metrikách na Facebooku i Instagramu...



Dosah Zobrazení
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Zapojení (interakce)

Engagement
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Engagement se v počtu jednotlivých zapojení zvýšil, zatímco v procentech se
snížil z 34 % na 10 % vlivem logiky výpočtu. Počítá se jako průměrný podíl
interakce/příspěvek u sledujících, proto se s růstem sledující zpravidla snižuje
míra zapojení (engagement rate).



Fanoušci
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A teď konkrétně!
Co je za těmi všemi čísly?



Infoservis během pandemie...



Podrobné informace o akcích ve městě...



Pravidelné kulturní okénko...



Tváře Krumlova...



Inspirace k návštěvě a výletům...



Instagram: stejná témata, trochu jiná forma



sezónnost
různorodost témat

místní podniky
a instituce

jedinečnost destinace
a akcí

Komunikační okruhy

info servis pro místní
tipy pro návštěvníky



Reklamní posty inspirující k návštěvě



Reklamní posty inspirující k návštěvě



Reklamní videa inspirující k návštěvě



Máte nějaké dotazy?



Jak propojujeme web a sítě
a jak toho můžete využít



Web www.ckrumlov.info



Akce: propojení webu a FB



Balíčky: propojení sítí a webu (FB)



Balíčky: propojení sítí a webu (IG)



Publikujeme i na www.jiznicechy.cz



Publikujeme i na Facebooku @jiznicechy... 



Jak se podílet na
propagaci destinace?



Sdílením se zvětšuje dosah příspěvku – a propagace destinace...



Vytváříme FB události, které propagujeme...



Sdílejte událost...



Sdílejte příspěvky k programu, které najdete v události...



Sdílejte pravidelné týdenní kulturní okénko...



Sdílejte, když jste označeni v příspěvku...



Sdílejte příspěvky: když vymýšlíte příspěvek, podívejte se, jestli už dané téma není u nás...



Do vlastního příspěvku můžete tagnout událost a/nebo vložit odkaz...



Jak tagovat účty/události na Facebooku?



Instagram: tagování @ceskykrumlovofficial v příspěvcích



Instagram: jak tagovat @ceskykrumlovofficial v příspěvcích/stories



Instagram: sdílíme Vaše příběhy



Spolupráce s tvůrci obsahu



Spolupráce s tvůrci obsahu (influencery) - dlouhodobá



Spolupráce s tvůrci obsahu (influencery) - přes partnerské subjekty



Spolupráce s tvůrci obsahu (influencery) - přijímáme nabídky



Spolupráce s tvůrci obsahu (influencery) - přijímáme nabídky



Spolupráce s tvůrci obsahu (influencery) - přijímáme nabídky



Máte nějaké dotazy?



Naučit se přemýšlet o využití sociálních sítí & jak je efektivně spravovat

II. Úvod do sociálních sítí:
základní principy, tipy a
trendy







Co lidi baví a co chtějí
slyšet?

NASLOUCHAT

Co, kdy, jak a komu to
říct?

ZAUJMOUT

Jak přizpůsobit obsah
cílovým skupinám?

VYPRÁVĚT

Jak měřit úspěch?

VYHODNOTIT

4 základní
dovednosti

METODIKA DLE MICHELLE LOSEKOOT & ELIŠKY VYHNÁNKOVÉ



Co lidi baví a co
chtějí slyšet?

NASLOUCHAT





kontakt s
rodinou a

přáteli

nákupyvyplnit volný
čas

co je nového?zábava

Co l id i  baví  a  co chtěj í  s lyšet



Jak fungujeme teď?

ANALÝZA

Čeho potřebujeme
dosáhnout?

CÍLE

Jak toho dosáhneme?

STRATEGIE

Jak to budeme měřit?

METRIKY

4 základní
otázky

METODIKA DLE MICHELLE LOSEKOOT & ELIŠKY VYHNÁNKOVÉ



Jak fungujeme teď?

ANALÝZA

Jaké jsou naše produkty?

Jak nás mají návštěvníci

vnímat? Co si o nás

myslí?

Kdo jsme a co
nabízíme?

Kdo se stará o co? Grafika, texty,

video, fotky? Jak pracujeme s

obsahem? Jaký máme rozpočet?

Jaké kanály využíváme? Jaké jsou

výsledky? S čím sledující nejvíce

interagují? Jak měříme naše aktivity

na soc. sítích?

Jaký je náš současný
(SoMe) marketing?

Kdo jsou naše cílové

skupiny? Na jakých sítích

jsou? Sledují nějaké

influencery?

Ke komu
mluvíme?



Čeho potřebujeme
dosáhnout?

CÍLE

Kolik má stát jeden proklik
nebo konverze
Celkový dosah u cílovek byl XY
Frekvence zásahu se zvýšila o
XY
Zapojení B2B partnerů do
akcí a kampaní

Marketingové cíle

Zvýšit povědomí o značce
Zvýšit zapojení fanoušků
Vybudovat komunitu
Zvýšit návštěvnost webu
Odběr newsletteru
Stahování (brožury apod.)
Přivést návštěvníky na offline
událost

Komunikační cíle

Kolik chceme daného
produktu prodat
Zlepšení návratnosti
vydaných prostředků na
marketing (ROI)

Obchodní cíle



Jak toho dosáhneme?

STRATEGIE

Jaké sítě budeme
používat?
Jaký obsah na ně
budeme dávat
Kdo ho bude vytvářet?
Jak nastavíme pravidla
(množství příspěvků,
schvalování).

Obsahová strategie

Kolik na to máme peněz
a času?
Jak rozdělíme rozpočet?
Jaké nástroje budeme
používat (k publikování,
analýze, měření)?

Finanční strategie

Kdo za to bude
zodpovědný?
Kdo dotyčného zastoupí?
Budeme outsourcovat?
Vytvoříme interní tým?
Jak vyřešíme zabezpečení
(přístupové údaje)?

Personální strategie



STRATEGIE

…strategický partner.
…plánovač.
…copywriter. 
....community manager.
….analytik.

Měl by být:

Social media manager

...kreativec, grafik.

...fotograf.
…PPCčkař.
…projektový manažer.

A navíc může být:



Jak to budeme měřit?

METRIKY

Dosah (oslovení lidé)
Zhlédnutí videa
Zobrazení stránky / návštěvy
profilu a aktivita zde
Zapojení (reakce, komentáře,
kliknutí...)
Sdílení, uložení
Interakce se stories
Jedinečná otevření (stories)
Lidé u pořádáné události
...
U reklam lze měřit ještě
mnohem víc

Co lze měřit na
Facebooku /
Instagramu:

...jak dobře jsme vidět (dosah,
zobrazení)
...jak se nám daří zapojovat
uživatele (zapojení,
konverzace, interakce ve
stories...)
...jaký je zájem o nás a naše
služby (návštěva profilu,
kliknutí na web, zájem o
událost...)

Co potřebujeme měřit
my? Zajímá nás...

Přehledy na stránce/profilu
Meta Business Suite
Business Manager (reklamy)
Google Analytics (web)
Placená analytika

Kde to můžu měřit?



Co, kdy, jak a komu to
říct?

ZAUJMOUT



Miluju pivo! Právě piju
#pivo!

Tomu říkám
#pivo #snyt

#popraci

Jak uvařit pivo
doma

Umím vypít pivo
na ex

Zpívám o tom,
jak miluju pivo

Tady mají
nejlepší pivo ve

městě!



Tajemství úspěchu značek na sítích

Lidé chtějí vyprávět svůj příběh a
budovat svůj lepší obraz. Mají důvod
zakomponovat vaši značku do svého
vyprávění? Vypadají pak stylověji,
chytřeji..?
Lidé chtějí někam patřit. Jakou
komunitu můžete budovat vy?
Nepublikujte na všechny sítě totožný
obsah. Téma stejné, podání jiné.
Vše musí fungovat na mobilu. Vč. webů,
na které odkazujete.

Zaujme to mou cílovku (personu), když
dá mému příspěvku 1-3 sekundy?
Lidé se chodí na sítě bavit. Nemluvte na
lidi stejně jako na letáku nebo v
newsletteru.
Lidé chtějí vědět věci první či určovat
trendy. Dáváte jim tento obsah?

Předtím, než začnete dělat obsah, si
položte otázky:



Excelujte v komunikaci. Buďte
připraveni i na krizovou komunikaci.
Nedělejte obsah sami pro sebe. Vy
nejste cílová skupina. Správná otázka
zní: Funguje to na mou cílovku?
Berte to vážně. Pustit k sítím
nezkušeného člověka je velké
podcenění situace.
Žijte tím. Budete-li spravovat sítě z
donucení, bude to vždy poznat.

Co dělat dál?

Tajemství úspěchu značek na sítích

Mluvte s lidmi. Odpovídejte, pomáhejte,
raďte, vstupujte do diskuzí (např. pod
hashtagy).
Nepoužívejte fotky z fotobanky. Mějte
autentické a zároveň kvalitní fotky.



Co a jak Facebook servíruje?

 Inventory (co je k dispozici)
 Signals (co o vás ví)
 Predictions (co by vás mohlo zajímat) 
 Relevancy score (od nejlepších po nejhorší)

1.
2.
3.
4.

tisíce postů denně
data
autor, typ obsahu, aktuálnost
interakce, popularita autora

Facebook algoritmus



Co a jak Instagram servíruje?

 Na co klikáte, to máte
 Frekvence návštěv v aplikaci
 Předchozí interakce
 Čím víc účtů sledujete, tím méně obsahu uvidíte

1.
2.
3.
4.

chování
jak staré posty uvidím
vztah k autorovi obsahu
interakce, popularita autora

Instagram algoritmus



Jak přizpůsobit obsah
cílovým skupinám?

VYPRÁVĚT



ZDROJ :  COPYBLOGGER .COM

„Dělat obsahový marketing znamená vytvářet zdarma a
pravidelně extra kvalitní obsah, který vaši sledující budou
sdílet a bude pro ně buď užitečný, nebo je pobaví.

Kvalitní obsah některé z nich přitáhne a začnou se o vaši
firmu zajímat podrobněji. Z nich se poté můžou stát
zákazníci. A pokud procesy nastavíte dobře a zákazníci
budou spokojení, tak se ze zákazníků stanou vracející se
klienti.

Díky tomu, že zveřejňujete kvalitní obsah, tak vám
zákazníci věří, mají vás rádi a chtějí s vámi obchodovat.“

Co je obsahový marketing?

ZDROJ :  COPYBLOGGER .COM

Content
is king



ZDROJ :  COPYBLOGGER .COM
 Průkopník obsahového marketingu



„Co mám na ty sítě pořád dávat?“

Co 
potřebujete 

říct

Co 
chtějí lidé 
slyšet

Ideální
obsah
na sítě



Nesmí smrdět marketingštinou
Je přizpůsobený cílovkám
Má přidanou hodnotu pro sledující
Respektuje prostředí dané sítě
Myslí na to, proč lidi chodí na sítě a co
tam dělají
Jde ruku v ruce s vaší strategií (a cíli)
Je důvodem vás sledovat

Váš obsah:

Konec nesmyslného obsahu!

Proč by to mělo mou cílovku
zajímat?
Čeho chci dosáhnout?

Než zveřejníte příspěvek,
položte si otázky:



 Co už vám fungovalo? Zabírají lépe fotky, videa? Jaká témata?
Můžete úspěšný obsah replikovat?

Jak vám můžou pomoct vaši fanoušci? (UGC: user-generated
content) Máte důvod to sdílet - souzní s mou filozofií? Uvádím
viditelně (důvěryhodný) zdroj? Umím k obsahu přidat něco
svého?

Jak vymýšlet nový obsah? 

Tři cesty ke skvělému obsahu



zákulisí prodejpomocvzdělávání
a inspiracezábava

Pět základních typů obsahu



Neprodávejte, inspirujte...



Hrajte si....



Edukujte...



Inspirace: ubytování, gastro, sport



Inspirace: ubytování, gastro, kultura, destinace



Copywriting: Mluvte s lidmi – a vyzvěte je k akci!



Community management je důležitý pro engagement a tedy i váš růst na sítích!

Odpovídejte na komentáře, interagujte s fotkami, kde vás označí
Přesdílejte stories s označením

Budovat vztahy a spolupráci přes komunikaci, tagování a vzájemné
sdílení svých účtů
IG je dobrý pro první oslovení tvůrců (influencerů)

Vyhledejte lidi, kteří označili lokaci Český Krumlov a reagovat na jejich
fotku (komentářem)

Buďte tu pro fanoušky:

Budujte komunitu spřízněných organizací/partnerů/tvůrců obsahu:

Na IG vyhledávejte nové sledující:



Populární (obecné) travel

Destinační (lokalizační)

Tematické

Outdoor, hory, příroda

Dovolená

(Travel) media

S kým cestují

Kde jsou ubytovaní (hotely)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

#uzasnamista #ceskakrajina #krasnecesko

#ceskykrumlov #ceskykrumlovofficial #jiznicechy #visitcz

#rybareni #czechfood #kempovani #cyklovylet

#fotimecesko #horyapriroda #narodnipark

#dovolenasdetmi #vyroci

#ikokteljcz #udalostijiznicechy

#dovolenasdetmi #cestovanisdetmi #zivotsepsem 

#ceskehotely #ubytovani

Používejte #hashtagy – zvyšují dosah



Dělejte reels...



Jak dělat úspěšné reels?

Inspirujte se: co má úspěch (trendy, songy)
Točte na kvalitní telefon
Stříhejte v IG appce
Scénář: rozvrhněte si, co chcete točit a proč
Vyprávějte příběh: úvod > podstata > uzavření 
Pokud mluvíte, vložte titulky / Vložte text
Pamatujte na to, že reel točíte pro nové lidi

Reels jsou stále nejvíc trendy obsah (FB, IG). Jak na ně?



Shrnutí: Jak růst na sítích v roce 2022?

Stanovte si strategii a udělejte si
komunikační plán.
Používejte všechny formáty, které daná síť
nabízí.
Na IG se zaměřte na reels a stories.
Tvořte kvalitní obsah, který bude přínosný a
zajímavý pro sledující (funkce uložit).
Pravidelná aktivita, odpovídání a
navazování komunikace s jinými profily.
Repost postů/stories, kde vás někdo označí.
Využívání hashtagů, samolepek, anket aj.
funkcí, které zvyšují organický dosah.
Občasné soutěže pro sledující

Spolupracujte se spřátelenými
subjekty.
Spolupracujte s tvůrci obsahu
(influencery).
Vyzkoušejte Facebook reklamy
(téma na celé další školení :-) )



Jak měřit úspěch?

VYHODNOTIT



Kroky pro úspěšnou správu a měření výsledků

DLE  MICHELLE  LOSEKOOT  & ELIŠKY  VYHNÁNKOVÉ



Kroky pro úspěšnou správu a měření výsledků

DLE  MICHELLE  LOSEKOOT  & ELIŠKY  VYHNÁNKOVÉ



Děkuji za pozornost!
Zuzana Dužár

zuza.masna@gmail.com



Prostor pro Vaše dotazy.


