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“Do influencer marketingu se bude do roku 

2022 investovat až 15 miliard USD*

Source: Collectively_Influencer_Report_2020

*https://www.businessinsider.com/influencer-marketing-report

https://www.businessinsider.com/influencer-marketing-report


Source: Collectively_Influencer_Report_2020



MEDIUM
Dosah, cílová skupina

AUTENTIČNOST
Příběh 

KREATIVITA
Video, foto

INFLUENCER NENÍ BANNER



KDO JE INFLUENCER



CELEBRITY



INFLUENCEŘI

http://www.youtube.com/watch?v=Sdihkvt_kx4


MIKRO INFLUENCEŘI



LOAJALITA

Úzký zájem o konkrétní zálibu

NÁKLADY

Nejsou vysoké a dokážou 

donést dobré ROI

ENGAGEMENT

Relevantní interakce

ZÁSAH

Oslovení velké části cílového 

publika

PRODUKCE/KREATIVA

Influencering je jejich povolání

BRAND AWARENESS

Když službu/produkt používá 

influencer, většinou se 

povědomí o značce zvýší

NÁKLADY

Platí se za jejich “jméno” více 

než za zásah a výsledky na 

sociálních sítích

PR

Větší možnost propojit 

komunikaci přes tradiční média

BRAND AWARENESS

MIKRO INFULENCER INFLUENCER CELEBRITA

CO OČEKÁVAT?



Video, kde youtuber 

představuje školní 

pomůcky, které má ve svém 

batohu. 

Představit tak můžeme 

batoh, penál i možnost 

sladit tenisky. 

ENGAGEMENTPOVĚDOMÍ PRODEJ

Ukázat značku či službu na 

sociálních sítích influencera a 

zvýšit povědomí

Vyvolat diskusi a získat zpětnou 

vazbu od potenciálních klientů. 

Motivovat fanoušky influencerů k 

akci například pro koupi 

produktu, stažení aplikace aj.

HLAVNÍ CÍLE V INFLUENCER MARKETINGU



DLOUHODOBÁ 

SPOLUPRÁCE

JEDNORÁZOVÁ 

SPOLUPRÁCE

OBSAH INFLUENCERA 

NA PLATFORMĚ 

ZNAČKY

Influencer se stane 

ambasadorem značky.

Využití hlavně u kampaně, 

která je zaměřena na 

budování značky. Možnost 

jednoho nebo více 

influencerů. 

Využití obsahu influencera 

na sociálních sítích 

značky.

FORMY SPOLUPRÁCE



KRITÉRIA PRO VÝBĚR

“ Marketéry v dnešní době zajímá daleko více kvalita 

obsahu daného influencera a demografická data než 

počet sledujících” 

❏ Hodnoty značky

❏ Cílovou skupinu

❏ Zásah

❏ Plní cíle kampaně

Source: Collectively_Influencer_Report_2020



METRIKY INFLUENCER MARKETINGU

Video, kde youtuber 

představuje školní 

pomůcky, které má ve svém 

batohu. 

Představit tak můžeme 

batoh, penál i možnost 

sladit tenisky. 

ENGAGEMENTZÁSAH KONVERZE

Imprese

Unikátní dosah

Zmínky

Sentiment

Zpětná vazba

Prodejní dopad

Leads

Stažení

“ Komunikace a engagement s fanoušky se 

začíná dít mimo hlavní feed - je dobré se ptát 

influencerů i na reakce ve zprávách a stories” 

“ Engagement rate by se měla 

pohybovat mezi 2% až 4%.” 









CASE STUDY



Ukázka jedné z kampaní umístěné 
na HP Bonami



Ukázka konkrétní kampaně:
Veronika Arichteva a tipy na dárky k Vánocům

Kampaň obsahovala produkty, 
které byly vybrány samotným 
influencerem. Návštěvníci si 
tam mohli vybrat stejné 
produkty, které si zakoupil 
jejich “vzor”.

Odkaz na web: 
https://www.bonami.cz/veronika

-arichteva-napadite-darky-pro-

partnera

Influencer na kampaň 
napojoval komunikaci na svém 
Instagramu (stories).

https://www.bonami.cz/veronika-arichteva-napadite-darky-pro-partnera


Ukázka konkrétní kampaně:
Vybavení bytu Míši (Be Ha)

Míša si s kreativou 
opravdu vyhrála. 
Ukázala několik 
produktů v praxi a 
současně navázala 
komunikaci na 
soutěž o výrobek 
Puf.

Součástí komunikace Míši bylo domluvené video, 
které následně vyšlo na Youtube kanále. Výběr 
výrobků objevujících se ve videu byly částečně řízené 
(co potřeboval klient prodat) a částečně vybrané 
Míšou.

http://www.youtube.com/watch?v=RtFU0bU7cj8


MĚSÍC TÉMA KEY MESSAGE FORMA
IG 

POST
IG POST/YT 

VIDEO MYŠLENKA
IG 

STORY
IG STORY 

MYŠLENKA

Leden

misky a 
nádobí na 
lehčí jídlo 
("dieta" po 
Vánocích)

Uvedení 
spolupráce s 

Bonami + 
rovnou hard-

sell

hardsell, IG 1

Spolupráci s 
Bonami Eva 

zahajuje rovnou 
dobrou zprávou -

slevou pro své 
fanoušky.

3

1. Informace o 
zahájení spolupráce.
2. Informace o promo 

kódu.
3. Připomínka

Únor

příprava 
na 

Velikonoc
e

Misky, 
prostírání a 

nádobí, které 
svítí jarem a 

Velikonocemi 
se dají najít na 

Bonami.

kampaňové 
draždice, IG

1

Na Bonami 
najdete moje 
vlastní snové 

produkty, které 
bych na 

Velikonoce chtěla 
použít.

3

1. Swipe na vlastní 
dlaždici s 

velikonočními 
produkty.

2. Projet dlaždici - co 
tam má.

3. Co si má objednat 
(hlasování fanoušků).

Ukázka nastavení spolupráce 
s influencerem

Eva 
58 tisíc 

S každým influencerem jsme 
měli specifický tématický 
obsahový plán, který jsme 
přizpůsobovali podle jeho 
příběhu. 

Takto jsme řídili komunikaci 
všech 6 influencerů tak, aby v 
jednom měsíci byla jedna 
kampaň, soutěž i promokód.



12,3 M
impresí

202 556
komentářů

30%
navýšení reach 

metrik na 
sociálních sítí

Kampaň v číslech

33%
navýšení prodejů 
oproti stejnému 

období

40%
příbytek nových 

zákazníků

200%
navýšení kliknutí 

na kampaň oproti 
standardu



DĚKUJI ZA POZORNOST

andrea@wedigital.cz


