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Přístup ke 
content 
marketingu 
- strategie

strategy 

proč - cíle 

pro koho 

v jakých kanálech 

jaký obsah

performance 

jak obsah dostaneme k cílové skupině 

jak dostaneme cílovku k našemu obsahu

CONTENT MARKETING
výroba

distribuce

analytika

analytika 

jak obsah funguje 

jak ho zlepšit 

co chce publikum 



Než začneme vyrábět obsah…

STRATEGIE
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6 CEST, JAK POZNAT 
CÍLOVKU

Vlastní průzkumy a 
dotazování

Statistiky a výsledky Social listening

Search listening Konkurence

Otevřené zdroje



Otevřené 
zdroje

ČSÚ www.czso.cz 

Eurostat ec.europa.eu/eurostat  

ministerstva 

asociace a zájmová sdružení 

internet (průzkumy - články a závěry) 

čas: 

peníze: 

Vím, jak je cílová skupina zhruba velká a co je 
to za lidi.

http://www.czso.cz
http://ec.europa.eu/eurostat


Vlastní 
dotazování

průzkumy klienta 

vlastní dotazník  

SurveyMonkey 

Google Forms 

osobní rozhovory 

čas: 

peníze: 

Vím víc podrobností o cílové skupině, o co se 
zajímá, jaký má životní styl, kde se nachází.

http://www.surveymonkey.com


Statistiky a 
výsledky

vlastní analytika 

Google Analytics 

Facebook Insights 

Hotjar 

čas: 

peníze: 

Vím, jak se cílová skupina chová v mých 
médiích, na jaké stránky chodí, jaká témata ji 
zajímají a podněcují její aktivitu.



Search 
listening

Google Trends 

Google Ads / Sklik 

Seznam vyhledávání 

Answer the public (answerthepublic.com) 

čas:  

peníze: 

Vím, co si cílová skupina k tématu hledá, co ji 
zajímá a jaké informace jí chybí.

http://www.answerthepublic.com
http://answerthepublic.com


Social 
listening

SentiOne (sentione.com)  

Zoomsphere 

Socialbakers 

diskuzní fóra (quora.com, reddit.com)  

čas: 

peníze:  

Vím, jaká témata cílovou skupinu zajímají, o 
čem a jak si povídají její zástupci mezi sebou.

http://sentione.com
http://sentione.com
http://quora.com
http://reddit.com


Konkurence

Buzzsumo 

Similarweb 

konkurenční stránky 

konkurenční skupiny a stránky na sociálních 
sítích 

čas: 

peníze:  

Vím, jak s cílovou skupinou pracuje moje 
konkurence, jaký ohlas u cílové skupiny má její 
obsah.

http://app.buzzsumo.com
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data o cílovce 
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kanály



Vlastní data 



BOOMLAB 

www.boomlab.cz 

http://www.boomlab.cz




3 zásady, kterými se vždy řídíme
1. Nejsme cílovka 
Věnovat 2 hodiny poznávání našich čtenářů se vyplatí. 

2. Konkurujeme klasickým médiím, ne firemním profilům  
Chodíme tam, kde už naše publikum je. Nepřeučíme je. 

3. Content strategie nikdy není finální  
Kolečko strategie-výroba-distribuce-analytika nikdy nekončí.



Workshop AKA  
www.aka.cz 

http://www.aka.cz


Podcast  
www.boomerang.co.com 

http://www.boomerang.co.com


Data&výzkum v content marketingu: 6 cest, jak poznat cílovku 
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linkedin.com/in/michaelarakova 


