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O	  První	  nezisková.cz	  

  Založeno	  v	  roce	  2010	  

  Sdružení	  freelancerů	  

Cíl:	  Poskytovat	  NNO	  konzultace	  

  Online	  markeCng	  

  Komunitní	  strategie	  

  Mobilní	  markeCng	  

Co	  nabízíme:	  

  Tvorbu	  komunit	  

  Správa	  FCB,	  TwiNer,	  Foursquare	  přítomnosC	  

  Řešení	  vždy	  na	  míru	  

  Přímá	  komunikace	  	  

  Zkušební	  období	  zdarma	  



Kdo	  jsme:	  

  Bc.	  Pavel	  Kotyza	  

  Vzdělání:	  	  

  Fakulta	  Mark.Komunikací	  UTB	  Zlín	  

  Central	  College	  of	  Sydney	  

  Projekty	  oceněny:	  

  CreaCve	  CommunicaCon	  Award	  2009	  

  CreaCve	  Mobile	  Award	  2004	  

  Vítěz	  invesCce	  700	  Csíc	  Kč	  na	  projekt	  Shopguru.cz	  v	  
pořadu	  ČT	  -‐	  Den	  D	  

  Zakladatel	  mnoha	  online	  start-‐up	  projektů	  

  Zinio.cz	  –	  Digitální	  předplatné	  časopisů	  

  Vlašimnet.cz	  –	  Regionální	  Wi-‐Fi	  ISP	  



Kdo	  jsme:	  

  David	  Biksadský	  

  ZkušenosC	  

  Produkt	  manager	  v	  Seznam.cz	  

  Lidé.cz,	  Spolužáci.cz,	  Česká	  Miss	  2007	  

  Zakladatel	  Thinking	  Maniacs	  

  Zakladatel	  blogu	  30minut.cz	  

  Tvůrce	  online	  komunit	  

  Tvrdej.cz	  –	  přes	  50	  Csíc	  uživatelů	  

  Konzultant	  v	  komerčním	  sektoru	  



Sociální	  sítě	  dnes	  



Co	  jsou	  online	  sociální	  sítě	  a	  média	  

  Plaiormy	  pro	  sdílení	  informací	  

  Obsahují	  	  

  Nástroje	  na	  komunikaci	  mezi	  uživateli	  

  MožnosC	  sdílení	  informací	  

  Texty	  
 Obrázky	  

 Videa	  
 Odkazy	  

  Poskytují	  rozšířené	  informace	  o	  uživatelích	  

  Hodnocení	  

  Lokalizaci	  
  Trendy	  

  Aktuality	  

  Umožňují:	  

  EfekCvněji	  cílit	  reklamu	  
  Přímou	  komunikaci	  s	  konkrétními	  lidmi	  



Kolik	  je	  sociálních	  sín?	  

  Založeno	  v	  roce	  2010	  

  Cíl:	  Poskytovat	  NNO	  konzultace	  

  Online	  markeCng	  

  Komunitní	  strategie	  

  Mobilní	  markeCng	  

  Co	  nabízíme:	  

  Řešení	  na	  míru	  

  Přímá	  komunikace	  	  

  Zkušební	  období	  zdarma	  



Masové	  užívání?	  Ano	  či	  ne?	  

  Počet	  lidí	  na	  internetu	  v	  ČR	  –	  5.2	  milionů	  

  Lidé.cz	  –	  přes	  2	  miliony	  uživatelů	  v	  ČR	  

  Facebook	  –	  2.9	  milionů	  uživatelů	  v	  ČR	  

  TwiNer	  –	  100	  Csíc	  uživatelů	  

  Foursquare	  –	  60	  Csíc	  uživatelů	  

Mobilní	  přístup	  k	  internetu	  

  Mobilní	  telefon	  –	  90%	  

  Vysokorychlostní	  mobilní	  data	  –	  375	  Csíc	  



Proč	  myslet	  na	  sociální	  média	  

  V	  USA	  je	  86%	  NGOs	  akCvně	  zapojeno	  do	  soc.sití	  
(Nonprofit	  Social	  Network	  Survey	  2009)	  	  	  

  Mnoho	  organizací	  pocíClo	  po	  zapojení	  sociálních	  sín	  do	  
komunikačního	  mixu	  okamžitý	  nárůst:	  

  NávštěvnosC	  webu	  

  Povědomí	  o	  NGO	  

  Zvýšení	  zájmu	  o	  organizaci	  

  Zlepšení	  fund-‐raisingu	  
(např.	  NaConal	  Wildfire	  FederaCon,	  zdroj:	  Steve	  MacLaughlin,	  Blackbaud)	  

  Posílení	  Brand	  Awareness	  

  Přímá	  komunikace	  s	  uživateli,	  fanoušky,	  klienty	  



5	  kroků	  úspěšné	  komunikace	  na	  
sociálních	  sínch	  

1.  Identifikujte cílový trh a sledujte styl komunikace 

2. Zapojte se do konverzace 

3.  Informujte, informujte, informujte 

4. Ovládejte nástroje komunikace 

5. Analyzujte, měřte, upravujte  



1. Identifikujte cílový trh a 
sledujte styl komunikace 

  Je	  mnoho	  komunit	  a	  nové	  se	  objevují	  

  Definujte	  si	  cíle	  svého	  konání	  a	  specifické	  metriky	  

  Je	  nutné	  sledovat	  	  

  Kde	  se	  schází	  cílová	  skupina	  

  Konkurence	  a	  partneři	  

  Sledovaní	  může	  být	  časově	  i	  finančně	  náročné	  

  Využijte	  vhodné	  nástroje	  

  Google	  Alerts	  

  TechnocraC	  

  Nyx.cz	  

  Facebook	  search	  

  TwiNer	  search	  	  



2. Zapojte se do konverzace 

  Konzistentní	  zapojení	  do	  vybraných	  soc.	  sín	  

  Jasná	  strategie	  v	  tom,	  co	  se	  smí	  říci	  a	  co	  ne	  

  Definované	  odpovědi	  na	  poziCvní	  i	  negaCvní	  komentáře,	  
názory	  a	  připomínky	  

  Umět	  přiznat	  chybu	  

  IncenCvy	  a	  drobné	  odměny	  mohou	  velice	  značně	  zvýšit	  
povědomí	  o	  značce	  

  Zapojení	  ambasadorů	  (příznívců)	  



3. Informujte, informujte, informujte 

  Kdo	  je	  zapojen	  z	  firmy	  v	  komunikaci	  

  Definujte	  frekvenci	  sdělování	  zpráv	  

  Přidávejte	  zprávy	  na	  různé	  kanály	  

  Facebook	  

  TwiNer	  

  YouTube	  

  Stream	  

  Flickr	  

  Sledujte	  odkud	  přicházejí	  návštěvníci	  

  Měřte	  konverzi	  (příspěvky,	  newsleNer)	  	  



4. Ovládejte nástroje komunikace 

  Přidejte	  sociální	  média	  do	  markeCngového	  mixu	  

  Slaďte	  jednotlivé	  kanály	  se	  strategií	  

  TwiNer	  –	  krátké	  zprávy	  a	  odkazy	  

  YouTube	  –	  videa	  

  Facebook	  –	  komunikační	  plaiorma	  

  LinkedIn	  –	  business	  plaiorma	  

  Sledujte	  blogy	  o	  sociálních	  sínch	  

  Mashable.com	  

  Pooh.cz	  

  TyInternety.cz	  



5. Analyzujte, měřte, upravujte  

  Sociální	  média	  ovlivňují	  

  Použitelnost	  –	  Heatmapa,	  A/B	  tesCng	  

  Ranking	  ve	  vyhledávačích	  –	  Pagerank,	  Srank	  

  AkCvity	  na	  sociálních	  záložkovacích	  službách	  -‐	  Linkuj	  

  Propojení	  mezi	  soc.sítěmi	  –	  FCB	  -‐>	  TwiNer	  

  Video/Podcast	  -‐	  počet	  shlédnun	  

  StaCsCky	  webu	  –	  Google	  AnalyCcs	  

  Odkazující	  stránky	  –	  LinkBack,	  Google	  „website“	  

  Komentáře	  ke	  zprávám	  na	  webu	  

  Zmínky	  o	  značce	  v	  médiích	  –	  Newton	  

  Návštěvníci	  –	  nový,	  vracející	  se,	  bounce	  rate	  

  Leady	  z	  jednotlivých	  kanálů	  	  





Výbor dobré vůle 

  Pagerank	  5	  

  FCB	  –	  261	  fans	  

  Youtube	  –	  1100	  views	  

  TwiNer	  –	  N/A	  

Idea	  Stream	  

  TwiNer	  –	  propojit	  s	  FCB	  –	  autoconnect	  

  Facebook	  buNon	  na	  homepage	  



Městská knihovna v Praze 

  Pagerank	  7	  

  FCB	  –	  3	  728	  fans	  

  TwiNer	  –	  N/A	  

Idea	  Stream	  

  TwiNer	  –	  propojit	  s	  FCB	  –	  autoconnect	  

  Facebook	  Fan	  Page	  na	  denní	  Cpy	  na	  knihy	  

  Čtenářská	  komunita	  –	  „osobní	  půjčovna“	  

  Foursquare	  	  -‐	  akCvovat	  „Special“	  



SOS Vesničky 

  Pagerank	  6	  

  FCB	  –	  482	  fans	  

  TwiNer	  –	  N/A	  

Idea	  Stream	  

  TwiNer	  –	  propojit	  s	  FCB	  –	  autoconnect	  

  Mobilni	  markeCng	  –	  SMS	  kampaně	  



Duha 

  Pagerank	  5	  

  FCB	  –	  0	  fans	  

  TwiNer	  –	  N/A	  

Idea	  Stream	  

  Facebook	  –	  akCvovat	  

  TwiNer	  –	  založit	  a	  propojit	  s	  FCB	  –	  autoconnect	  

  Webdesign	  krajských	  družin	  

  Více	  mulCmedií	  	  

  Fotoalba	  

  Hry	  a	  podklady	  ke	  stažení	  	  


