
DOPORUČENÍ PRO DIGITAL
A SOCIÁLNÍ MÉDIA (NEJEN)

V DOBĚ POSTCOVIDOVÉ
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Community management

Online akce, konference či
představení nového produktu

Organický nebo placený
obsah a kampaně

DOPORUČENÍ
Následující prezentace obsahuje doporučení, která vám mohou pomoci ochránit 

vaši značku. A také návod na to, jak se o ni na sociálních médích starat, ať už je 
komunikace organická či placená. Na co se zaměříme?
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COMMUNITY 
MANAGEMENT



COMMUNITY
MANAGEMENT

Naslouchejte své komunitě (nejen) na sítích, jejím potřebám a starostem. Pomozte tam, kde je to 

možné.

Dodržujte nastavené procesy, které jste si vytvořili se svým digitálním/sociálním týmem.

Buďte obezřetní, čemu dáte „like“.

Dodržujte nastavenou tonalitu odpovědí.

Vyhněte se interakci s obsahem, který je humorný, sarkastický či politicky kritický nebo 
jakémukoliv jinému obsahu, který může polarizovat vaše publikum.

Vyhněte se krokům, které mohou být zdánlivě považovány za výhodné.

Buďte empatičtí a klientům naslouchejte. Vstřícný přístup je důležitý.
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EVENTY, KONFERENCE, 
PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU



KOMUNIKUJTE SVÉ
EVENTY ONLINE

Pusťte se do živých přenosů nebo rozhovorů na vašich kanálech na sociálních sítích (Facebook, 

Twitter, Instagram, LinkedIn a další).

Pokud je téma dostatečně zajímavé, dejte o něm vědět i prostřednictvím médií.

Vytvořte blog nebo malý web a komunikujte na něm témata, která se na eventu objevila.

Sdílejte své prezentace online – na svém webu či sociálních sítích. Skvělým nástrojem je 
například služba Slideshare.
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USPOŘÁDEJTE 
KONFERENCI PŘÍMO NA 

SÍTÍCH

FACEBOOK

Začněte používat nástroj Facebook Live.

Vyzpovídejte zástupce firmy a nechte diváky v reálném čase pokládat otázky.

Z konference si sestříhejte video a vytvořte z něj krátké ukázky, které můžete dále sdílet.

INSTAGRAM

Využijte IGTV pro nahrání videoobsahu.

Vytvořte si upoutávky na live video a sdílejte je prostřednictvím IG stories.

Streamujte prostřednictvím nástroje Instagram live a nechce diváky pokládat otázky v reálném 
čase.

TWITTER

Twitter Threads: Na příklady, jak komunikovat obsah prostřednictvím vlákna na Twitteru, 
se můžete podívat tady a tady.

Twitter Chats: Uspořádejte skupinovou diskuzi vedenou ambasadorem značky.
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https://twitter.com/jack/status/1189634360472829952
https://twitter.com/disneyplus/status/1183715553057239040
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ORGANICKÝ 
A PLACENÝ OBSAH



ORGANICKÝ OBSAH

I když jsme v náročném období, nezapomeňte na to, že svět businessu se nezastavil. Příspěvky na 

sociálních sítích nepřestávejte publikovat.

Důkladně naslouchejte své komunitě a snažte se ji pochopit.

Vyhýbejte se tématům, která mohou komunitu rozdělit.

Při komunikaci musíte volit vhodná slova a být citliví.

Na denní bázi monitorujte, co se děje nejen na vašich, ale i konkurenčních kanálech.

Více než kdy jindy se soustřeďte na komunitu kolem vaší značky, a nejen na značku samotnou. 

Máte jedinečnou příležitost být své komunitě blíž.

Nabídněte prostřednictvím vašeho produktu pomoc.

Poskytujte relevantní a důležité informace.

Přinášejte v této těžké době inspiraci.

Oceňte své zaměstnance a hledejte pozitivní témata.

Projevte lidskost, pochopení a empatii.
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ORGANICKÝ OBSAH

Témata, o kterých byste měli mluvit: 

Nesoustřeďte se pouze na témata spojená s pandemií. Sdílejte obsah o lidech ve vaší společnosti, 
kteří se snaží pomáhat. Zaměřte se na vhodně zvolená pozitivní témata.

Pochlubte se, jak pomáháte svým zaměstnancům, zákazníkům či lidem kolem vás.

Zaměřte se na budoucnost a inovace, ke kterým vás tato situace posunula.

Negativní zprávy ale nevynechávejte. Získáte tím ještě větší důvěru.

Sdílejte svůj vhodný obsah z minulosti.

Čemu se vyhnout:

Nevyužívejte krizi jako příležitost propagovat služby, které vaší komunitě nepomáhají.

Tipy na komunikaci: https://www.prweek.com/article/1676826/advice-twitter-to-not-to-tweet-

during-coronavirus

Pozor na to, co sdílíte nebo „lajkujete“. Vyhněte se tématům, která obsahují 
sarkasmus, kritiku politiků nebo dalších veřejných činitelů. Obecně se vyhýbejte 
všem tématům, která mohou vaši komunitu názorově rozdělit.
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https://www.prweek.com/article/1676826/advice-twitter-to-not-to-tweet-during-coronavirus


PLACENÝ OBSAH

Využijte kampaně a nabídněte klientům kvalitní obsah s přidanou hodnotou. 

Studená a tvrdá propagace se vám nevyplatí. Soustřeďte se naopak na upřímnost a 
empatii.

Přemýšlejte o vyznění příspěvků a ujistěte se, že jsou citlivé a "nekřičí" z nich pouze úmysl 
prodat.

Ujistěte se, že propagujete relevantní obsah. Většina lidí stále pracuje z domova, máte tak 
skvělou příležitost upoutat pozornost.

Sdílejte důležité informace a staňte se pro svou komunitu důležitým zdrojem.

Lidé jsou v této době zahlceni negativními zprávami a statistikami, které v nich vyvolávají strach. 
Zaměřte se proto na pozitivní témata.

Sledujte konkurenci.

Nezapomeňte vše průběžně vyhodnocovat.
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V rámci našeho týmu vám rádi nabídneme tyto služby:

Poradenství a pomoc při komunikaci na sociálních sítích

Monitoring vašich sociálních sítí i konkurenčních

Denní reporty výstupů

Plánování a realizaci online eventů a konferencí

Tvorbu obsahu a plánování kampaní

Každodenní starost o community management
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FLEISHMANHILLARD

JE TU PRO VÁS
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Kontaktujte nás:

Lenka Karlíková
Client Service Director

karlikova@fleishman.com

FleishmanHillard


