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Kovy

23 // 6,5 // Pardubice // 750 000 // 30pod30 // 180nad180







Tvořím obsah na 
internetu.







V čem spočívá síla 
influencerů?



@přítel @kamarád@sestra @influencer @influencerka

luze 
přátelství



parasociální interakce
vysvětluje vztah, jakým členové publika vnímají jejich jednostranný vztah 
s postavami vystupujícími v masových médiích



Word of Mouth 2.0







x20000





Fascinace způsobuje 
nekritičnost.



Influencer marketing je 
skvělý nástroj.







Influencer marketing je 
skvělý nástroj.







https://www.adweek.com/digital/influencer-marketing-in-2018/

20% generace Z:
doporučení influencera = 
koupě produktu



inbound marketing
prostřednictvím zajímavého obsahu buduje vztah zákazníka se značkou



na čem záleží?
co funguje?



počet 
followerů/odběratelů 
není klíčový



watch time engagement



autenticita, ztotožnění



dlouhodobé spolupráce,
ambasadorství



na data je dobré se příliš 
neupínat, důležité 
budovat vztah



brand awarness
influenceři propůjčují tvář, stávají se součástí identity značky





přístupy



rámcová představa

volné ruce

tvůrce sám zakomponuje

složitější schvalování

svázání pravidly

podrobná golden rules

svoboda režim

riziko problémů a kontroverzí

výhoda autentičtějšího obsahu

větší přehled a kontrola

prkennost



současný trend



makromikro



Microinfluencer
vs
Macroinfluencer



https://www.onalytica.com/



+ plošný zásah

+ tvář - ambasador

+ více platforem

- roztříštěné zájmy publika

- lidé vnímají reklamu jinak

- cena

+ vztah s divákem

+ zájmové zaměření

+ uvěřitelnější reklama

- nutnost hledat další

- omezený dosah

- složitější průzkum trhu



ideální je kombinace



základní principy



Zadavatel Influencer Divák

realizovatelná představa

pochopení platformy
(youtube, instagram…)

odpovídající odměna

společné vytvoření konceptu

věrnost obsahu a divákům, 
logické umístění, autenticita

splnění podmínek

v ideálním případě
spokojený



Zadavatel Influencer DivákZadavatel Agentura Influencer Divák

agentura

prostředník mezi značkami a youtuberem

Most! mezi odlišnými světy

v ideálním případě odborníci





všechno špatně

nelogické a necitlivé zapojení do konceptu 
(kosmetika + oblečení + …sýr?)

zmínka trvá celou první třetinu videa (první 2 minuty!)

čí je to chyba?







všechno správně

video součástí dlouhodobé spolupráce
(Casey Neistat + Samsung)

perfektní využití konceptu (360°)

rozumné umístění produktu ve videu

PROSTĚ TO DÁVÁ SMYSL!



platformy



http://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/
https://www.czechcrunch.cz/2018/09/facebook-v-cesku-pouziva-kazdy-mesic-pres-5-milionu-lidi/

ČR: 5 milionů měsíčních uživatelů

2015: 71% teenagerů denně
2018: 51%

2 miliardy denních uživatelů

úbytek teenagerů // ztráta důvěry // rodičovská platforma // video

http://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/
https://www.czechcrunch.cz/2018/09/facebook-v-cesku-pouziva-kazdy-mesic-pres-5-milionu-lidi/




http://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/
Pew Research Center, May 2018

ČR: data nejasná, stále roste

85% teenagerů 

1,8 miliardy denních uživatelů

relax (7z10) // edu, DIY, tutoriály // nervózní tvůrci

400 hodin videa každou minutu

http://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/


http://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/
https://www.czechcrunch.cz/2018/09/facebook-v-cesku-pouziva-kazdy-mesic-pres-5-milionu-lidi/

ČR: data nebyla uvolněna, roste nejrychleji

2015: 52% teenagerů denně
2018: 72%

1 miliarda denních uživatelů

generace Z vládne // zdecimování snapchatu // stories

400 milionů denních uživatelů stories

http://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/
https://www.czechcrunch.cz/2018/09/facebook-v-cesku-pouziva-kazdy-mesic-pres-5-milionu-lidi/
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díky!
prostor na dotazy


