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Můžete
na Facebooku
ještě vůbec
zaujmout?
Samozřejmě
že
Možná vás bude zajímat, co na Facebooku funguje
a jaký typ příspěvků je vhodné zvřejňovat. Proto se
zkuste zaměřit hlavně na obsah!

Co vlastně lidé na Facebooku nejčastěji dělají?
Zřejmě vám nesdělím nic nového – prostě
se baví, komentují, radí nebo jej používají pro komunikaci se svými přáteli. Pokud zde ale pracujete
s firemním profilem, je potřeba uzpůsobit také formu a tón komunikace, kterým budete na své
(potenciální) klienty působit. Sepsal jsem pro vás hned několik vyzkoušených a funkčních tipů.
Můžete tak brzy očekávat nějaký ten „lajk“, přestože si jej nezaplatíte.

Na Facebooku je podle posledních čísel přes 4miliony českých uživatelů, přičemž poměr registro-
vaných žen a mužů je vyvážený. Nezapomeňte, že pokud někoho váš obsah zaujme,může jej sdílet
na své zdi, a tím příspěvek uvidí jeho přátelé – váš dosah zkrátka poroste. Kvalitním obsahem si
takmůžete udělat reklamu zcela zadarmo.



Hravé soutěže, např. jsem
si všiml jedné zajímavé,
kde se vyzývalo k vyfocení
screenshotu vmobilu. Na
daném gifu se pohyboval na
terči produkt firmy, která ho
vyráběla. Zkrátka podobné
zábavy, které zákazníky
osloví a ještě si při tom
vyhrají.

Losovačky,
ten nejjednodušší
způsob soutěže,
stačí se jen účastnit.

Soutěže o hmotné ceny, to je sázka na jistotu. Věnu-
jte výhercům různé předměty, kterémohou být spojeny
s tématem vašeho podnikání. Většina lidí má ráda právě
soutěže o konkrétní produkty, kterémohou využít. Hlasovací soutěž, třeba o nejlepší

fotografii či video, kdy vyhraje příspěvek
s nejvyšším počtem hlasů.

Tipovací příspěvky, které nalákají
hodně uživatelů bez znalosti daného
tématu.

Hádanky,
dotazy na vhodná
firemní témata
nebo vědomostní
otázky.

Fotosoutěže,
které jsou vhod-
né pro konkrétní
cílovou skupinu.

Hlasovací soutěž

Hravá soutěž

Emoji anketa

Pokud chcete na Facebooku zaujmout, tak se určitě zaměřte na soutěže,
video příspěvky, ankety formou emoji lajků nebo takové posty, které povedou
k interakci, např.: označování v komentářích či dobročinné sbírky.

Jak vytvořit zajímavý obsah?



Soutěž o hmotnou cenu

Charitativní příspěvek

Foto soutěže
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Tipovací příspěvek

Kreativa

Hravá soutěž

Hravá soutěž

Hravá soutěž
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