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Samuel Hornek
Začínal jsem před deseti roky jako vyučený číšník
s půjčkou 150 000 Kč. Postupně jsem realizoval přes
deset projektů, díky kterým jsem získal zkušenosti i peníze na kvalitní vzdělání a na testování nových technik
a postupů.
Dnes organizuji jedny z největších kampaní svého druhu, které oslovují statisíce lidí v Čechách i na Slovensku.
Vyvíjím aplikace pro snadnější a rychlejší start podnikání. Aktivně se podílím na osvětě a vzdělávaní dětí i dospělých, kteří se nevlastní vinou dostali do trablů.
Mojí silnou zbraní je i Facebook, o kterém je tato publikace.

Pořádný pád
Někdy se život vyvíjí zcela jinak, než si člověk představuje. Dalo by se říct, že vždy,
když si říkáte, že už vás nic nepřekvapí, postaví se vám do cesty překážka, která
vypadá naprosto nepřekonatelně. Jako by nás život stále dokola zkoušel, jestli
nás tahle hra pořád baví. A ano, stále nás to baví. Tečka.
Nejinak tomu bylo u mě, když jsem zkrachoval a s dluhy jsem hledal cestu, jak
úspěšně zdolat náročný čas restrukturalizace. A právě tehdy do mé praxe více
vstoupil Facebook. Sociální síť, která umožňuje lidem sdílet a komunikovat, ale
také - a to je v tomto případě mnohem důležitější - vydělávat peníze. Ať už jste
podnikatel, zaměstnanec nebo maminka na mateřské, může vám Facebook přinášet příjem úplně stejně jako webové stránky nebo kamenný obchůdek v ulici.
Momentálně je Facebook největší tržiště na světě, kde se lidé schází každý den
nejen za zábavou, ale také aby kupovali a prodávali. Využití této sociální sítě je
dnes nejsnazším a nejrychlejším způsobem, jak začít vydělávat na internetu, získat nové návštěvníky nebo najít své ideální zákazníky. Proto je také Facebook jednou z nejdražších značek světa. Jako mocná páka pomáhá mně, mým klientům;
velmi dobře pomůže i vám.
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Učím se s novými nástroji
Když vzal člověk poprvé do ruky kámen a hodil ho po druhé opici, aby ji zahnal, vydal se na dlouhou cestu evoluce, po které dnes kráčíme i my. Na řadu přišel klacík,
kterým jsme se naučili vytahovat červíky z dutin stromů, následoval oštěp, oheň
a pak rychlovarná konvice.
Dnes je naším nejdůležitějším nástrojem, který se učíme ovládat, počítač, myš
a bezdrátové připojení k internetu. Nebude dlouho trvat a budou pro nás stejně
nepostradatelné, jako byl kdysi oheň pro první předky Marka Zuckerberga1.
A protože i já se evolučně vyvíjím, vylezl jsem ze svých kamenných provozoven
a začal podnikat online. Poté, co jsem na internetu prodělal své první větší peníze, začal jsem se učit s nástroji, které jsem na internetu našel. Nebyla to cesta
jednoduchá…
Když se něco učí opice, většinou se to učí napodobováním, kdy jedna opička něco
dělá a druhá na ni kouká. Za pár let umí dělat konkrétní věc celá tlupa i její okolí.
U online podnikání je to trochu jiné. Je tu tolik nástrojů, které můžete využít, a práce těch nejlepších je tak skrytá, že často musíte jít cestou „pokus omyl“ nebo spoléhat na dostupné informace na internetu, které ale často zveřejňují lidé s průměrnými výsledky, a tak vás toto napodobování nikam dál neposune. Naštěstí se
tato situace za tři roky podstatně změnila a i v češtině je již dostatek kvalitních
materiálů, seminářů a online programů, které vám na vaší cestě pomohou.
Důvodem, proč mám dnes nadprůměrné výsledky, není moje výjimečnost nebo
vysoké IQ, nýbrž fakt, že jsem si každý jednotlivý nástroj vzal do ruky, investoval
do něj své peníze a vyzkoušel.
Mnohdy jsem peníze prodělal, ale u pár postupů jsem narazil na skulinky, které
jsem využil ve svůj prospěch, u dalších jsem zdokonaloval svou práci do té doby,
než jsem měl takové výsledky, které překvapují i ostřílené profesionály.

1

Mark Zuckerberg je zakladatelem sociální sítě Facebook. Momentálně je řazen mezi
20 nejbohatších lidí světa.
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Z nástrojů vyrábím zbraně
Právě tak, jako má každá opička svoje oblíbené místo na spaní nebo loupání ořechů, má každý podnikatel své oblíbené nástroje, které mu pomáhají v podnikání.
Potíž je, že v Čechách je jeden a půl milionu takových podnikatelů, kteří chtějí využívat stejné nástroje. Pro názornost: v celém Německu je podnikatelských subjektů jen něco přes dva miliony. V porovnání s tak vyspělou ekonomikou jsme tedy
buď podnikatelští giganti, nebo opice, které používají pouze kamenné nástroje
a čekají na vymření.
Abych v online světě nevymřel, musel jsem si z nástrojů pro masu vyrobit vysoce
efektivní zbraně. A protože jsem neměl žádné peníze nazbyt, věnoval jsem se e-mail marketingu a sociálním sítím. Na těchto dvou nástrojích, které můžete každý používat zdarma, a lidé u nich tráví na internetu nejvíce času, jsem postavil
kampaně, které loni přesáhly tržby deset milionů korun. Postavil jsem na nich třeba i neziskovou prodejní sbírkovou akci pro Kuře, nadaci Pomozte dětem, kterou
můžete také podpořit. Podívat se na ni můžete na této stránce:
http://samuel-hornek.cz/e-kniha-konec-trablum/
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Výhoda oproti konkurenci
Podívejme se nejdřív na výhody, které vám Facebook přinese oproti vaší konkurenci - a to i té, která rovněž propaguje své produkty a služby na stejné sociální síti.
Stačí to totiž vzít ze správného konce - a z nevýhody se obratem stane výhoda.
V současnosti se mnoho podnikatelů, kteří se pro Facebook nadchli, od této sociální sítě odvrací. Jejich důvodem je fakt, že Facebook takzvaně snížil dosah příspěvků2. Dříve měl každý příspěvek velký dosah, avšak čím více uživatelů a firem
přidávalo denně své příspěvky, tím méně funkčně se tento proces jevil. Vývojáři
tedy omezili dosah příspěvků - především proto, aby uživatele nezahltili množstvím informací, o které ani nemají zájem.
Tím začalo typické české remcání…
Všichni začali nadávat, že si tak dlouho budovali svou základnu věrných fanoušků, a teď ještě musejí platit za to, aby k nim dostali své příspěvky nebo reklamu
na produkty.
Vůbec neřešili, že to byl zásah i v jejich zájmu, protože jinak by se od Facebooku
odvrátili jeho uživatelé. Valná většina podnikatelů svou činnost utlumila a další
začali propagovat - většinou nepříliš promyšleně a bez strategie - svou činnost.
Podíváte-li se na tuto situaci s nadhledem, zjistíte, že je to vlastně příležitost. Protože najednou tu máme mnohem méně příspěvků na zdi osobních profilů uživatelů, méně inzerce… a máme tu také znechucené podnikatele. Tedy mnohem
menší konkurenci.
To je ideální čas na to, abyste začali tento nástroj využívat. I když to znamená, že
člověk musí trochu peněz investovat.

2 Co je dosah příspěvků? Každý příspěvek, který na Facebook zveřejníte (video, text,
obrázek, odkaz na webové stránky), má přirozený dosah. To znamená, že se příspěvek
zobrazil na zdi profilu mnohem více uživatelů bez toho, abyste ho museli propagovat
placenou inzercí.
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Mark nikdy nespí
Mark Zuckerberg a jeho početný tým vývojářů nikdy nespí. Neustále připravují pro
Facebook nové funkce a upravují uživatelské rozhraní. To Vám dává stále nové
a nové možnosti, které jste doposud neměli. Třeba propagace pomocí videí má
od letošního roku úplně nový rozměr a v placené propagaci se možnosti cílení3
neustále zdokonalují.
Taková dokonalost ovšem Marka stojí hodně peněz, a občas prostě někde udělají
drobnou chybku, kterou když objevíte, můžete se dostat na pozoruhodné výsledky.
Já takovou chybku objevil, a proto nyní získávám návštěvníky webu již od 5 haléřů.
Pro představu: je to minimálně dvakrát, ale spíše desetkrát (nebo ještě vícekrát)
levněji než nejlepší výsledky konkurence. Ještě se k tomu vrátím.
Možnosti jsou totiž podstatně širší…

3 Rozhodnete-li se propagovat cokoliv na Facebooku, máte možnost cílit na zájmy,
demografické údaje, zařízení používaná uživatelem nebo třeba konkrétní čas a den.
Tyto možnosti se neustále zdokonalují a jejich nastavení se zjednodušuje.
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Co vše Facebook přináší?
Je důležité nedívat se na Facebook jen z pohledu uživatele nebo jen z pohledu podnikatele – obchodníka. Pokud se podíváte s nadhledem, vidíte obě strany
mince - teprve pak můžete těžit z širokých možností, které Facebook nabízí. Právě
tak jsem se na Facebook díval já. Coby typický uživatel jsem si prošlapával cestu
stejným způsobem, jakým možná také vy. Co nám tedy tato sociální síť umožňuje?
`` Komunikace.
`` Nové kontakty.
`` Přivýdělek.
`` Neomezená návštěvnost.
`` Propagace.
`` Prodej kdykoliv.
Abych svou situaci, postup i možnosti objasnil všem, půjdu od úplných základů až
k tomu, jak dnes vydělám desetitisíce díky zákazníkům, které přivedu z Facebooku.

Komunikace
Nebudu chodit kolem horké kaše a hned řeknu, že jsem Facebook nikdy nepoužíval na nějaké brebentění a bezduché tlachání s virtuálními přáteli. Facebook
od začátku používám primárně jako ekonomický nástroj, a i když mi umožňuje
být ve spojení s kamarády ještě ze základní školy, využívám ho jako komunikační
nástroj, díky kterému můžu celému světu říct, co dělám, proč to dělám, jaký mi to
dává smysl a jak díky tomu můžu aktivně měnit svět.
Podnikáte? Hledáte nové zaměstnání? Pak vás možná nepřekvapí, že například
jen díky jednomu příspěvku jsem získal za jediný den dvě nabídky, které jsem s díky
pro nedostatek času odmítl.
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Stejně tak můžete najít lepší práci, protože HR specialisté hledají nové neokoukané tváře třeba právě na sociálních sítích. Fotky vaší práce a komentování toho,
jaké překážky zrovna překonáváte - to by mělo být každodenní součástí vašeho
života na sociálních sítích.
Komunikovat můžete velmi chytře i se svými současnými zákazníky.

Nové kontakty
Seznamte se se svými klienty, budoucím zaměstnavatelem či investory.
Ještě další věc je na Facebooku skvělá: můžete zažádat o přátelství prakticky
kohokoliv. V podmínkách o užívání Facebooku je samozřejmě napsané, že smíte
žádat o přátelství pouze lidi, které znáte, ale pokud to nebudete přehánět bezhlavým rozesíláním žádostí o přátelství, tak se rozhodně nebojte rozšiřovat své
kruhy. Požádáte-li slušně o přátelství někoho, jehož práce vám dává smysl a napíšete mu to, může z toho za pár měsíců vzniknout třeba obchodní vztah. Proto
byste neměli podceňovat sílu navazování přátelství s lidmi z oboru.
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Přesně takto postupuji i já, a když se začnu věnovat něčemu novému, rozšiřuji
okruhy přátel a kontaktů o uživatele, kteří mi mohou něco cenného předat u mého
nového projektu či koníčku.
Díky tomu získám nové kontakty pro spolupráci a získám informace z oboru, které
sdílí tito lidé. A tyto odkazy jsou často velmi cenným zdrojem informací.
Dalším skvělým zdrojem kontaktů jsou skupiny.
Skupiny na Facebooku jsou vlastně taková tematická diskuzní fóra, kde se sdružují
lidé se stejnými zájmy. Pokud jste v nějaké skupině aktivní, přidáváte tam zajímavé odkazy a dokážete lidem poradit, brzy ve vás ve skupině získají lidé důvěru
a začnou vás kontaktovat či více navštěvovat vaše webové stránky. Přes facebookové skupiny jsem také získal řadu menších zakázek či poptávek.

Přivýdělek
Teď na rovinu - ne všichni jsme v situaci, kdy můžeme hned vydělávat statisíce.
Na to je potřeba projít si kompletní restrukturalizací. Většina z nás má vcelku běžně větší či menší trable s penězi. Proto si v krátkosti ukážeme, jak jsem si přivydělával tisíce až desetitisíce já - a můžete i vy.
V zásadě máte tyto možnosti přivýdělku:
`` Propagace cizích produktů za provizi.
`` Správa facebookových stránek a profilů.
`` Prodej vlastního zboží.
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Propagace cizích produktů
Nejhojněji využívaným a také jedním z nejlepších způsobů, jak začít vydělávat pomocí Facebooku, je affiliate marketing. Affiliate je sice cizí slovo, ale vlastně to
znamená provizní marketing, kdy dostáváte provizi z každého prodeje, který se
uskuteční díky propagaci, kterou zajistíte.
Propagaci zajišťujete zpravidla pomocí unikátního partnerského odkazu (URL adresa se značkou specifickou pouze pro vás). Jednoduše propagujete tento odkaz
na konkrétní zboží či službu - a pak inkasujete peníze, když někdo přes tento odkaz
zakoupí.
Je to jeden ze způsobů vydělávání, který praktikuji dodnes, i když teď využívám
především placenou propagaci; na začátku jsem využíval především návštěvnost
zdarma. Tu získáte ze svého profilu, z vlastní facebookové stránky, z tematických
skupin či z již zmíněné placené návštěvnosti.
Co je k tomu potřeba? Vybrat správné téma a provizní program, vyhledat tematické facebookové skupiny, případně založit vlastní stránku. Poté publikujete
kvalitní a lákavý obsah s vaším affiliate odkazem.
Určitě doporučuji toto: nepropagujte konkrétní zboží, nýbrž spíše odkazujte
na vámi napsaný článek s affiliate odkazem. Díky tomu získáte možnost přidat
k odkazu vlastní náhledový obrázek, popis odkazu a také podstatně větší důvěru
lidí, kteří spíše kliknou na tematicky zaměřený článek, než aby klikli na odkaz, který
nabízí pouze prodej zboží. Jakmile se toto naučíte, můžete začít testovat, zda se
vám vyplatí investovat do propagace vlastní peníze. K tomu se ještě vrátíme.
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Správa facebookových stránek
Většina firem dnes má svou stránku na Facebooku, a to z mnoha důvodů. Jen
málokterá firma má ovšem čas a zájem spravovat své stránky naplno. To je prostor pro vás. I já jsem spravoval cizí facebookové stránky. Firmám jsem zajišťoval lepší grafický vzhled i každodenní vkládání příspěvků a komunikaci s fanoušky
a zákazníky.
Pokud v tom budete dobří, můžete si vydělat desítky tisíc korun měsíčně, nebo
získat zaměstnání ve firmě, která je na tento typ propagace zaměřena. Hlavně
se u toho naučíte velmi mnoho o chování lidí, komunikaci a marketingu jako celku.
Prodej vlastních produktů
Je mnoho maminek na mateřské dovolené či šikovných českých ručiček, které vyrábí vlastní produkty v omezeném množství. Prodávají je pak na tematicky zaměřených aukčních portálech nebo právě v inzertních skupinách na Facebooku.
Princip je to jednoduchý a celkem účinný. Čím hezčí produkty nabízíte, tím více jich
prodáte. Zbavit se tak ovšem můžete i staršího vybavení a všeho možného. Záleží
jen na vás, kolik tomu chcete věnovat času a energie. Osobně jsem tento typ výdělku nevyužil, ale pro někoho to může být cenný zdroj příjmů.
Doporučuji věnovat se spíše prvním dvěma možnostem přivýdělku, protože
umožňují plynulé navyšování příjmů a přechod na opravdové podnikání.

3 Bonusová videa

Sdílet

Facebook jako mocná páka

13

Neomezená návštěvnost
Pojďme k největší výhodě Facebooku. Pokud již poskytujete služby, prodáváte
nebo máte své webové stránky, je možné přivést opakovaně téměř neomezené
množství návštěvníků. Samozřejmě je množství omezené, ale vzhledem k počtu
uživatelů, přesahujícímu 1 miliardu4, je velmi nepravděpodobné, že někdy vyčerpáte všechny možnosti, jež Facebook nabízí.

Dvě možnosti získávání návštěvníků
Když začínáte jako já - bez peněz a s chabou znalostí, určitě nejdříve budete zkoušet získávat návštěvníky zdarma. K tomu se výborně hodí jak osobní profil, tak
tematicky zaměřené skupiny, a velmi dobře vám může posloužit založení stránky
– základny pro vaše fanoušky.
Doporučuji využít všechny zmíněné možnosti. Pokud se ovšem stydíte za svou
práci a koníčky, pak bych je na svůj profil rozhodně nezveřejňoval.
Získávání návštěvnosti zdarma má ovšem své limity, a pokud nezveřejňujete jednu virální5 bombu za druhou, nejspíše takto získáte pouze omezené zdroje návštěvnosti. S lidmi ve skupinách a na osobním profilu je nutné komunikovat s citem a nebýt jim na očích ani příliš mnoho ani příliš málo. Prostě tak akorát.
Daleko přínosnější je ovšem získávání placené návštěvnosti. To je způsob, díky
kterému vydělávám peníze já; každý den přivádím nové návštěvníky a zákazníky
na své webové stránky i na stránky klientů a partnerů.

4 V Česku je přibližně 4,4 milionu uživatelů ve věku od 13 let až do věku seniorského.
Aktivních, tedy pravidelně se přihlašujících, je přibližně polovina. Na Slovensku je uživatelů ve věku od 13 let 2,3 milionu.
5 Virální obsah jsou příspěvky, videa, fotky, které se samy velmi rychle šíří mezi uživateli.
Ti je komentují, sdílejí a „lajkují“ a váš příspěvek může během pár dní obletět celý svět.
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Proč platit za přivedení návštěvníků
Ukažme si to na příkladu. Máte svou kovářskou dílnu, kde vyrábíte krásné kované
sošky. Každý kus je originál. Přidaná hodnota obrovská. Nemáte však zákazníky.
Proto se přihlásíte na Facebook a budete sdílet fotky svých produktů. Myšlenka
skvělá, ale co se nestane: za chvilku budete mít v okruhu přátel všechny známé,
kteří velmi dobře vědí, co děláte. Velká část z nich má pravděpodobně i nějakou
sošku, nebo si ji naopak nemohou dovolit. Další zájemci o sošky budou přibývat
velmi pomalu - a vy zjistíte, že vám Facebook „nefunguje“.
Takto bohužel postupuje většina podnikatelů, ale i zaměstnanců. Dělají něco skvělého, umějí to výborně, vyrábí ty nejlepší produkty a čekají, že si o tom lidé řeknou.
Podobně pak přistupují k Facebooku. Předpokládají, že když budou sdílet příspěvky dostatečně dlouho, lidé si o nich řeknou, další se o nich dozvědí sdílením a přijdou nadšeně nakupovat. To se v drtivé většině případů nestane.
Stejně jako se šuškandou nedonese k šéfovi, že jste nejpilnější člověk v oddělení,
ale povýšení si vyslouží vaše vedoucí oddělení, protože jí to tak pěkně jde. K povýšení vám propagace na Facebooku asi nepomůže, ale k okamžitému zvýšení
prodejů a návštěvnosti rozhodně ano.

3 Bonusová videa

Sdílet

Facebook jako mocná páka

15

Placená propagace
Plaťte za přivádění návštěvníků
Budete se asi divit, ale moje cesta z trablů vedla přes investování peněz do placené návštěvnosti především z Facebooku. Propagoval jsem takto sice cizí produkty, ale provize z prodeje pro mě znamenala cenný zdroj příjmů, který mi pomohl
překonat nejtěžší období. Jedinou nevýhodou je, že musíte být daňově identifikovanou osobou – tedy máte své DIČ6, protože Facebook fakturuje z Irska. Proto si
nejdříve vyzkoušejte neplacenou návštěvnost a propagaci, teprve pak se pusťte
do pokusů o přivedení placených návštěvníků.
Je totiž logické, že když nedokážete přitáhnout pozornost lidí bez peněz, tak vám
peníze nijak nepomohou. Peníze jsou totiž pouze mocnou pákou, která dokáže zajímavý a žádaný obsah dostat k široké mase lidí.
Zeptejte se sami sebe, kolik byste byli ochotni zaplatit za přivedení nového zákazníka do vašeho obchodu? Kolik byste byli ochotni zaplatit za to, že navštíví vaše
webové stránky? A Facebook je místo, kde to dokážete ještě levněji.

Cílení na uživatele
To, koho oslovíte, si můžete vybírat podle lokality, věku, pohlaví, zájmů, vzdělání
apod. Zkoušejte, koho vaše nabídka zaujme nejvíce.
To důležitější ale je, že Facebook je pro začátečníky i pokročilé jeden z nejlevnějších
způsobů získání návštěvníka za peníze.

6 Pokud jste podnikateli, nebojte se být daňově identifikovanou osobou. Z hlediska vedení účetnictví a daňových povinností Vám nevzniká zdaleka tolik nevýhod, kolik si
představujeme. Proto se nebojte postavit této výzvě; s dobrou účetní a při obchodu
s dalšími podnikateli to pro vás může mít i značné výhody.
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Je to dáno tím, že na Facebook lidé chodí „zabíjet čas“ – a tak kliknou i na věc, která by je běžně neoslovila. Další důvod je, že Facebook je postaven pro lidi a lidi fungují na základě emocí. A právě díky emocím můžete přivést ohromnou masu lidí.
Povede-li se vám vytvořit dobrý propagovaný příspěvek, který přitáhne pozornost lidí a vzbudí emoci, máte vyhráno. Přivedete emotivně naladěné lidi na váš
web a pak už je jen na vás, kam je povedete dál.
Zde například jeden z emotivních obrázků, který možná přitáhl i vaši pozornost.

Když pak dokážete vizuálně zajímavý, emotivní obsah spojit s praktickou informací
a hodnotným obsahem, získáte zajímavé výsledky, které můžou na první pohled
vypadat třeba takto:
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Toto samozřejmě není ten nejúspěšnější příspěvek, ale přivedl přes 2 000 návštěvníků a pro příklad plně postačuje. Nejúspěšnější příspěvky a postup jejich
tvorby vám prozradím v pravý čas. Emoce hrají na Facebooku prim; kdo se s nimi
naučí pracovat a ladit lidi jako hudební nástroj, ten může udělat i za málo peněz
hodně muziky.

Míra prokliku aneb kolik lidí přivedete
Pokud máte kadeřnictví, poradenskou firmu nebo obchod s oblečením, zajímá
vás, kolik lidí projde skrz dveře vaší provozovny. Když si vytvoříte webovou prezentaci, zajímá vás, kolik přivedete nových návštěvníků.
Na internetu číslo přivedených návštěvníků nejvíce ovlivňuje „Míra prokliku“7. Čím
vyšší míru prokliku máte, tím více projde přes reklamní prvek návštěvníků.
7

Míra prokliku je označována zkratkou CTR a uvádí se v procentech. Označuje, kolik
procent lidí se dostane kliknutím na reklamní prvek na cílovou stránku – zpravidla vaši
webovou stránku.
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U běžných reklamních prvků, jako jsou například známé bannery, je míra prokliku
v průměru 0,23 %. Znamená to, že je zapotřebí, aby měl takový banner 23 000
zobrazení, aby vám přivedl 23 návštěvníků.
Na Facebooku se můžete v ideálním případě dostat s mírou prokliku nad 8 % a to
by v tomto případě znamenalo, že z počtu 23 000 zobrazení přivedete 1830 návštěvníků. A to je panečku pořádný rozdíl.
Vyberete si radši 23 návštěvníků, nebo frontu 1 830 lidí?

Ve statistikách bude podstatný rozdíl…
a bude i ve vaší peněžence.
Představte si, že ze 100 lidí dokážete přesvědčit k nákupu 1 člověka a další 3 lidé
vám dají svou e-mailovou adresu, abyste jim zaslali zpracovanou nabídku.
S využitím klasického banneru byste pravděpodobně nezískali ani jeden prodej,
zatímco u Facebooku byste mohli mít 1 prodej a 3 objednávky na zpracování nabídky. Převedeme-li to na již zmíněný příklad s 23 000 zobrazení, bylo by to třeba
1 prodej z banneru versus 18 prodejů a 54 kontaktů na zaslání nabídky z Facebooku. Možná namítnete, že to takto nebude fungovat - a máte pravdu. Prodejní
čísla z Facebooku budou pravděpodobně menší, protože je to masovější médium,
ale řekněme si to na rovinu – no a co! Podstatné je, že pákový efekt je mnohem
účinnější než u běžného inzerátu nebo odborného článku, který lidé navštíví přes
vyhledávač. Na Facebooku jste totiž vzbudili u lidí emoce a zvědavost; pak je podstatně snazší dodat jim ty správné informace, aby nakoupili.
Na tomto příkladu je zřejmé, proč je Facebook tak účinný. Zpravidla vám za stejné
peníze přivede více návštěvníků než jiné formáty inzerce.
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Řekněme si to na rovinu
Všechno to, co dnes můžete dělat, dělá již pravděpodobně někdo jiný. Možná to
dělá levněji nebo lépe. Vaše jediná možnost tedy je dělat to jinak, lépe nebo ještě
levněji. A i když se vám toto všechno podaří, je potřeba o tom ještě také říci lidem.
To znamená - přivést lidi na vaše webové stránky, do obchodu nebo na vaši facebookovou stránku. Na příkladu si ukážeme, jak silný nástroj Facebook vlastně je.
Níže na obrázku se podívejte, kolik získávám návštěvníků právě z této sociální sítě.

Podíváte-li se pozorně, zjistíte také, kolik lidí jsem z této sítě oslovil natolik, že splnili
cíl, kvůli kterému jsem je přivedl. Facebook je prostě instantní zdroj návštěvníků
a největší výhoda pro vás je, že dnes můžete propagaci spustit a během pár dní
mít stejné výsledky. Tedy - pokud máte ovečky Marka Zuckerberga kam pozvat.
Placená inzerce se dá nastavit velmi snadno a na první testování si vystačíte
zcela sami. Později budete muset kvůli správnému vyhodnocování nejspíše ještě využít pomoci někoho, kdo vám pomáhá spravovat vaše webové stránky, aby
vám na web přidal všechny potřebné kódy potřebné ke sledování návštěvnosti
a konverzních poměrů8. Budete tedy důkladně počítat příjmy a náklady.
8 Konverzní poměr je číslo, jež udává procento lidí, kteří dokončili požadovanou akci. Pokud například potřebujete získat e-mail, bude míra konverze ukazovat procento lidí,
kteří se zaregistrovali a e-mail zadali. Pokud ze 100 lidí zanechá 20 lidí svůj e-mail, je
konverzní poměr 20 %.
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Facebook má široké možnosti propagace, proto se tomuto tématu budu
více věnovat jindy. Pro začátek můžu
vřele doporučit vyzkoušet:
`` Nasměrování lidí na váš web.
`` Zvýšení počtu konverzí.
`` Propagaci příspěvků stránky.

Cílení
Nejnižší ceny dosáhnete, pokud budete cílit jen na pohlaví a věk. Jednoduše řečeno – pokud začínáte, vyzkoušejte nejdříve širší okruh uživatelů, protože budete
mít pravděpodobně nižší cenu za kliknutí. Teprve potom zkoušejte cílit na své ideální zákazníky.

Formát reklamy
Velmi důležité je to, který formát reklamy zvolíte. Osobně doporučuji hlavně:
`` Vybrané příspěvky ve stolních
počítačích.
`` Pravý sloupec.
Toto nastavení bude mít většinou dobré výsledky, pokud cílíte na koncové
zákazníky, například na ženy ve věku
od 25 do 50 let. Samozřejmě je zapotřebí testovat, co bude fungovat právě
vám. Komplexnímu návodu se budeme věnovat ještě v budoucnu. Teď se
podívejme na zcela zásadní výhodu.
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Prodávejte kdykoliv
Ať je teplo nebo zima, prší nebo svítí sluníčko, jste na dovolené nebo ležíte v nemocnici, Facebook je stále váš kamarád, který neustále přivádí nové zákazníky
na vaše webové stránky a stále vám nabízí nové žádosti o přátelství.
Jakmile se naučíte využívat Facebook naplno v kombinaci s dalšími nástroji, získáte
pomocníka, který vám bude tvořit příjmy ve dne v noci. A i když kompletní výtěžek
z této kampaně věnujeme na konto nadace Pomozte dětem, stejně mě potěší, když
usínám a vidím, že právě někdo koupil další knihu Konec trablům, a ráno vstanu
a vidím opět nové objednávky. Jakmile si na to zvyknete, už nebudete chtít jinak. :)
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Dvě nejmocnější techniky pro každého
Stejně jako pralidé nejdříve používali pouze kámen, a pak je napadlo ho přivázat
na klacek a tak získat kopí, tak i já a ostatní podnikatelé těžíme v propojení Facebooku s dalšími nástroji. Facebook jako samostatný nástroj využijete hlavně pro
přivýdělek. V momentě, kdy se vám začne dařit, budete ho stále více využívat
v kombinaci s dalšími účinnými nástroji. Díky tomu můžete skutečně změnit život
nejen sobě, ale i dalším lidem ve svém okolí. Dáte vědět světu, že tu ještě stále jste
a že jste součástí této evoluce ve vývoji společnosti.
Tím nejúčinnějším nástrojem je e-mail a komunikace s lidmi. A samozřejmě webové
stránky. Právě propojení Facebooku a e-mailu přineslo mně a mým klientům loni
přes deset milionů na tržbách a přes 150 000 kontaktů na nové zákazníky. Samozřejmě to chce přesný plán a strategii, aby vám to peníze vydělávalo. Právě proto
doporučuji začínat v malém na propagaci zdarma, a teprve potom začít skutečně
vydělávat peníze prostřednictvím moudrých investic do placené propagace.
Abych Vám vaši cestu významně urychlil, připravil jsem pro vás živý přenos
s hosty o nejvýdělečnějších nástrojích světa. Je to takříkajíc Pandořina skříňka
českého podnikání, o které se hodně mluví, ale jen málokdo ji dokáže pevně uchopit do ruky. Ve vysílání půjdeme po podstatě věci, ukážu vám kritickou chybu, kterou dělá drtivá většina firem i marketingových agentur, a přidám detailní případovou studii, jak a kolik jsme vybrali pro nadaci Pomozte dětem. Tento postup pak
můžete využít i pro sebe. Čeká na vás také losování o tablety Lenovo, a pro aktivní
účastníky i odměny za 300 000 Kč. Vysíláme již ve středu 24. 6. od 21.00 hodin.

ZAREZERVOVAT SI MÍSTO
www.samuel-hornek.cz/zive-vysilani-registrace
(počet míst pro kvalitu přenosu omezen)
Všem Vám držím palce
Samuel Hornek
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