
9 200 korun tržeb z každé stovky za reklamu
aneb zvyšte zisk pomocí Facebooku

Více než 4 miliony českých uživatelů a pokročilé možnosti cílení reklamy podle pohlaví, věku, zálib a 
nákupního chování – to je sociální síť Facebook. Jak využít její potenciál pro zvýšení tržeb? 

1) Získejte nové zákazníky cílenou reklamou
Uživatelé sítě Facebook milují prohlížení fotografií. Díky tomu jsou reklamy na Facebooku mocným 
nástrojem pro získávání nových zákazníků. Působivým obrazovým materiálem představíte vaši nabídku 
a pokročilý systém cílení reklamy ji zobrazí těm nejvhodnějším potenciálním klientům. Umíme 
nastavit poutavé grafické reklamy na Facebooku tak, aby se automaticky ukazovaly lidem s největším 
potenciálem pro učinění objednávky, takže se vám otevírá cesta ke zvýšení zisku. 

2) Motivujte návštěvníky
Prostřednictvím obrazového remarketingu na Facebooku oslovíme ty, kdo si již prohlíželi vaši nabídku, a 
nabídneme jim možnost dokončení objednávky. Díky produktovému remarketingu na Facebooku 
uživatelům připomeneme produkty, které si u vás prohlíželi, a podpoříme je tak v nákupu. Tímto 
způsobem našim klientům z každé 1 koruny vynaložené na reklamu běžně získáváme 10 až 92 
korun tržeb.  

3) Facebook pomůže s opakovaným nákupem 
Databáze stávajících zákazníků je vaším cenným aktivem. Ti, kdo u vás již nakoupili a byli 
spokojeni, mohou nákup v budoucnu zopakovat. Stačí je správně oslovit. Obvykle e-shopy se 
zákazníky komunikují e-mailem. Tento kanál má ovšem určité nedostatky, které mohou omezovat 
potenciální zisk z opakovaných nákupů. 

Na Facebooku reklamu vaši stávající zákazníci uvidí. Dokážeme do reklamního systému Facebooku 
importovat e-maily vašich stávajících zákazníků a cíleně jim potom zobrazovat poutavé obrazové 
reklamy. Kromě nárůstu tržeb je možné tímto způsobem budovat povědomí o značce a přimět stávající 
zákazníky k tomu, aby si přidali váš profil na Facebooku do oblíbených stránek. Otevřete si tak cestu k 
ještě levnější reklamě v budoucnu.

Proč na Facebookovou reklamu s námi?
jsme zkušení specialisté, kteří realizovali stovky ziskových kampaní

vyhodnocujeme náklady na konverze u každé reklamy

soustavně hlídáme výši útraty

nabízíme pravidelný reporting a strategické plánování

doporučíme vám jen ty služby, které pro vás budou rentabilní
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Vytvoření kampaně pro získání nových zákazníků

1. Výběr doporučených produktů pro propagaci v síti Facebook - na co se zaměřit, aby
    bylo dosaženo zisku
2. Grafický návrh reklam a tvorba textů
3. Úpravy dle zadání klienta
4. Nastavení a implementace Facebook pixelu pro sledování výkonu reklam a pro načítání
    akcí uživatelů (v závislosti na poskytnutí přístupů)
5. Vytvoření a správa stránky na Facebooku
6. Prodejní poradenství
7. Kontrola výkonu a reporting

Doba přípravy: 10 h

Nastavení dynamického produktového remarketingu

1. Vytvoření katalogu produktů dle poskytnutého feedu pro Google Merchant
2. Nastavení a implementace Facebook pixelu pro sledování výkonu reklam a pro načítání 
akcí uživatelů (v závislosti na poskytnutí přístupů)
3. Vytvoření konceptů reklam s různými propagačními texty a prvky
4. Úprava návrhů dle zadání klienta
5. Prvotní spuštění a optimalizace reklam
6. Odeslání reportingu za definované časové rozpětí

Doba přípravy: 8 h

Nastavení reklam napojených na e-mailingovou databázi

1. Strukturování databáze e-mailů podle zadání
2. Import databáze do reklamního systému
3. Nastavení perzonalizovaných reklam podle struktury databáze
4. Úprava konceptů podle požadavků
5. Vytvoření a správa stránky na Facebooku
6. Odeslání reportu po dokončení běhu reklam

Doba přípravy: 6 h
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