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Ako spravovať firemné konto 
na sociálnej sieti FACEBOOK



NA ÚVOD...



PREHĽAD SOCIÁLNYCH SIETÍ



FACEBOOK

Vhodný pre takmer každý 

druh podnikania

Najpoužívanejšia sociálna sieť 

na svete

Slovensko - 4 477 641 online

používateľov z toho je 44,1% na 

sociálnej sieti Facebook
(ZDROJ: www.internetworldstats.com)

Podľa spotrebiteľov 

najdôveryhodnejšia sociálna 

sieť na šírenie obsahu
(ZDROJ: Acquinity Group)

http://www.internetworldstats.com/


INSTAGRAM

Fotky / videá 

Chcete rozprávať príbeh

Chcete inšpirovať / motivovať

Ciele: šírenie povedomia, 

budovanie značky, konverzie, 

vzťah so zákazníkmi

P.S. nezabudnite na svoj 

unikátny hastag



LINKEDIN

Profesionálna sociálna sieť

Potencionálni zamestnanci

Potencionálni klienti

Informácie o vašej firme v 

podobe textu, obrázkov, 

fotografií, prezentácii

Užitočné prezentácie podľa 

rôznych tém nájdete: 
https://www.slideshare.net/featured

/category/education



TWITTER

Krátke novinky

Textové príspevky môžu 

mať maximálne 140 znakov

Na Slovensku viac ako 84 000 

používateľov

Najviac využívajú: novinári, IT 
špecialisti, finančníci, známe 
osobnosti



OSTATNÉ SOCIÁLNE SIETE



FACEBOOK STRATÉGIA

Ciele

Cieľový trh / 
Persona

Rozpočet

Analýza 
konkurencieTon of voice

Publikačný plán

Meranie a 
vyhodnocovanie



CIELE

Šírenie povedomia

Spoznávanie  zákazníka

Budovanie vzťahu so zákazníkom

Návštevnosť webu

Predaj

Služby zákazníkom

Náhrada webu (Instant Articles, Facebook Canvas)



CIEĽOVÝ TRH - PERSONA

CIEĽOVÝ TRH

mamičky s deťmi

PERSONA

Mamička Lenka
Manžel, dve deti

31r. , materská dovolenka

Rodinný príjem v hrubom 1900 eur

Málo času na info, hľadá ich keď deti spia

na Modrykonik.sk, pečenie, vyrába náušnice



ROZPOČET

Prečo je potrebné riešiť rozpočet?

Koľko ľudí tvoriť príspevky?

Aké nástroje chceme využívať?

Menej ako 2% organického obsahu vidia 

iní používatelia na Facebooku



ANALÝZA KONKURENCIE

Kto je vaša konkurencia?

(pomôžte si s Google)

Počet fanúšikov vs. Interakcia

Frekvencia komunikácie

Pozitíva ( inšpirácia) 

Negatíva ( vaša príležitosť)



TON OF VOICE

Zadefinujte si spôsob komunikácie: 

Vykanie / Tykanie

Priateľský / Formálny / Neformálny / Sarkastický / Pozitívny / ...

Aktívny / Pasívny (rýchlosť reakcií)

Jazykové variácie



Frekvencia príspevkov a publikovanie

Ideálny počet príspevkov za týždeň : 5-10
Ideálne dni pre publikovanie príspevkov : utorky a piatky
Najviac pribúdajú komentáre v pondelok
Najlepšie časy : 10:00, 15:00 a 18:00 – 22:00



Frekvencia príspevkov a publikovanie

 Ideálny počet príspevkov za týždeň : 5-10
Ideálne dni pre publikovanie príspevkov : utorky a piatky
Najviac pribúdajú komentáre v pondelok
Najlepšie časy : 10:00, 15:00 a 18:00 – 22:00



Frekvencia príspevkov a publikovanie

Rozmýšľajte ako váš fanúšik
Sledujte svoje štatistiky 
Testujte, testujte, testujte



PUBLIKAČNÝ PLÁN

Nástroje pre spravovanie príspevkov

Excel tabuľka ( typ príspevku, dátum, čas, autor, pripravené /    
nepripravené .... )  



Príspevky

Formáty príspevkov:

Obrázky

Videá 

Live videá

Odkazy

Reklamy

Poznámky

Ponuky

Čoskoro Podcasty

Najlepšie typy príspevkov:

Súťaže

Gifká

Návody

Inšpirácie

Motivácie



Súťaže

Nesmie sa: 

Podmieniť zapojenie sa do súťaže tým, že používatelia 
musia lajknúť stránku

Podmieniť zapojenie do súťaže zdieľaním príspevku

Vyzývať používateľov, aby súťažný príspevok zdieľali na časovej 
osi priateľa

Vyzývať na označenie priateľov v komentári

Nezabudnite na pravidlá súťaže a čarovnú vetičku : 
“Táto súťaž nemá nič spoločné s Facebookom, a v žiadnom 
prípade ním nie je sponzorovaná, podporovaná alebo 
organizovaná.”

Viac na: https://www.facebook.com/page_guidelines.php



Interakcie a typy príspevkov

Zdroj: Socialbakers



Špeciálny obsah

Záložky = Facebook Apps
(https://blog.active24.cz/2011/06/jak-vyrobit-vlastni-zalozku-pro-facebook-stranku/)

Instant Articles (https://instantarticles.fb.com/ )

Canvas (https://www.facebook.com/business/help/1659484897658040) 

https://blog.active24.cz/2011/06/jak-vyrobit-vlastni-zalozku-pro-facebook-stranku/
https://instantarticles.fb.com/
https://www.facebook.com/business/help/1659484897658040


Záložka



Instant Articles



Inšpirácia

Zdroj: 
Socialbakers



Meranie a vyhodnocovanie

Podľa nastavených cieľov si budeme všímať: 

Počet fanúšikov
Počet reakcií
Počet komentárov
Počet zdieľaní
Recenzie
Konverzie ( kliknutia na produkt, webovú stránku, ponuku...)
ROI z platených reklám
Účasť v súťaži

a iné... 



Meranie a vyhodnocovanie



Meranie a vyhodnocovanie

Čo sa dozvieme z Facebook štatistík?

1. Prehľad – Zhrnutie toho ako sa darí vašej stránke
2. Páči sa mi to - Kto dal „páči sa mi to“ vašu stránku
3. Dosah - aký máte dosah a aké faktory ho ovplyvňujú
4. Zobrazenie stránky - akú sekciu vašej stránky sa kto zobrazil
5. Aktivita na stránke - čo ľudia robili na vašej stránke
6. Príspevky – prehľad všetkých príspevkov, časov a dní ich publikácie
7. Udalosti – informácie o vašich udalostiach
8. Videá - informácie o vašich videách
9. Ľudia - komu sa vaša stránka páči, kto videl alebo narazil na vašu stránku
10. Správy - informácie o vašich správach



Meranie a vyhodnocovanie

Prepojenie Google Analytics a 
Facebook kampani

Využívanie UTM tagov ( napr. www.forecaster.com)  

Pixel ( vloženie kódu na stránku, ako pri 
google analytics)

http://www.forecaster.com/


Komunikácia firmy a predaj

Vo väčšine prípadov Facebook neslúži ako 
hlavný kanál na predaj produktov, ale ako 
podporný.

Zlaté pravidlo: 80% / 20% 

-Dávate fanúšikom to čo ich zaujíma
- Vyvolávajte emócie, zážitky, príbehy, zábavu, 
inšpirácie, motivácie, ...
-Analyzujte ich, spoznávajte ich, počúvajte

Hlavne : Tvorte pridanú hodnotu

20% - ukážte im vašu ponuku, akcie, zľavy a 
cieľte na nich svoje reklamy a pripomínajte sa 
im cez súťaže



Komunikácia na Facebooku

1) Táto stránka je úplne na *************** nemôžem ju 
ani cítiť

2) Neviete ani písať? Máte tam 5 gramatických chýb v 
nadpise!!!! 

3) Tá žehlička na vlasy sa mi do týždňa pokazila. V živote 
nekupujte z tohto obchodu. 

4) Táto firma je skvelá.

5) Používate obrázky bez toho aby ste mali autorské práva! 
Hanbite sa!



Založenie a nastavenie FB stránky



Najdôležitejšie časti: 

• Titulná fotka + Profilová fotka
• Informácie o stránke ( kratšie aj 

dlhšie info)
• CTA – call to action
• Záložky ( aj ich zoradenie)

Založenie a nastavenie FB stránky

Nezabudnite 
+ na NASTAVENIA



Založenie a nastavenie FB stránky



PLATENÁ REKLAMA

Reklamy môžete vytvárať pomocou Ads Managera alebo v Power
Editore ( len v Google Chrome)

Základné umiestnenia reklám priamo  v News Feede, v mobilnom 
News Feede, v pravej časti obrazovky, v Instant Articles a
Instagrame. 

Pre každé umiestnenie platia iné pravidlá

Ďalej môžete ako reklamu použiť celú vašu stránku či call-to-action



Najčastejšie chyby na Facebooku

 Neaktívna stránka
 Nekomunikujú
 Vyvolávajú interakciu ale 

nepracujú s ňou ďalej
 Príspevok je formát linku a 

v popise je len tento link
 Spam svojich fanúšikov
 Prvoplánové príspevky
 Nevhodný obsah
 Nekvalitné obrázky

...



Tipy a nástroje pri Facebook komunikácii

Obrázky, fotky, ilustrácie, gifká

Unsplash.com
Picjumbo.com
IMCreator.com
Pixabay.com
Gratisography.com
gifs.com
giphy.com

...

CANVA

https://unsplash.com/
https://picjumbo.com/
http://www.imcreator.com/free
https://pixabay.com/en/photos/
http://www.gratisography.com/
https://gifs.com/
https://giphy.com/


Spravovanie a publikovanie 
príspevkov

Kontentino
Post Planner
Buffer
Hootsuite
Sprout Social
Dlvr.it
IFTTT
Shareist
Rignite

Tipy a nástroje pri Facebook komunikácii

https://www.kontentino.com/
http://www.postplanner.com/
https://www.bufferapp.com/
https://www.hootsuite.com/
http://www.sproutsocial.com/
https://www.dlvr.it/
http://www.ifttt.com/
http://www.shareist.com/
http://www.rignite.com/


Emotikonov nikdy nie je dosť
https://www.piliapp.com/facebook-symbols/

Tipy a nástroje pri Facebook komunikácii

https://www.piliapp.com/facebook-symbols/


http://sproutsocial.com/landscape
http://www.mainstreethost.com/blog/

social-media-image-size-cheat-sheet/

Tipy a nástroje pri Facebook komunikácii

Nezabudnite na správne rozmery

http://sproutsocial.com/landscape
http://www.mainstreethost.com/blog/social-media-image-size-cheat-sheet/


http://sumorank.com

Tipy a nástroje pri Facebook komunikácii

Inšpirácia

http://sumorank.com/


https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/slovakia/

Tipy a nástroje pri Facebook komunikácii

Inšpirácia

https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/slovakia/





