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aj počas neprajných časov aj počas neprajných časov

Content marketing (CM) je jeden z mála marke-
tingových nástrojov, ktorý dokáže klientom 
zmysluplne pomáhať aj počas obdobia recesií či 
kríz. Umožňuje mu to úplne iná taktika, ktorú 
smerom k zákazníkom používa. Netlačí na nich 
ako reklama, ale priťahuje ich ako magnet.

Je to vďaka premyslenej práci s užitočným obsahom. Ten je vyhľadávaný 
a vďaka nemu sa okolo témy, pre ktorú sa tvorí, buduje silná komunita, ktorá 
v čase rastie a rastú aj jej konverzie. Počas kríz tento nástroj funguje rovnako. 
Pôsobí na trh, komunikuje so zákazníkom, vytvára si s ním vzťah, podporuje 
predaje alebo pripravuje svoju komunitu na obdobie oživenia ekonomiky.

Content marketing, ak je správne uchopený, 
dokáže dokonca meniť pomery na trhu, keď sa 
pominie kríza. Pozrite sa, o čo všetko sa môže 
firma oprieť, ak CM nasadí do svojich služieb: 

Content
marketing…

komunikuje
so zákazníkmi 

počas krízového 
obdobia je pre firmu 
mimoriadne dôležité, 

aby sa z trhu nestratila, 
ale aby komunikovala

je chcený -
komunikuje užitočne

zákazníci nepotrebujú 
byť tlačení, ak ich 

kúpyschopnosť klesá, 
potrebujú byť 

edukovaní a zabavení

posilňuje vzťahy
a tie čím sú tieto 
silnejšie, tým viac 

uľahčia nástup predaja 
po kríze

buduje
silnú komunitu

 pomáha jej a ona 
pomôže zabrať firme
aj počas kríz a uľahčí 

nástup predaja po kríze 
(konkurenčná výhoda)

dvíha
kredibilitu značky 

 firma sa stane ambasádorom 
pomoci a inšpirácie a bude 
tak budovať a zveľaďovať 

svoju komunitu na hodnotách 
a profesionalite, nie

na reklame

je prevenciou 
vďaka silnej komunite 

a jej lojálnosti umožňuje 
firme zabrať aj počas 
kríz alebo sa značky 

zastať aj pred hejtermi

je magnetom
ak spotreba počas krízy 

klesne, prinúti to 
konkurenciu obmedziť 
výdaje na reklamu; CM 

projekt však k firme,
ktorá ho aplikuje,

pritiahne zákazníkov vždy

funguje nonstop
a uchádza sa tak 

v mene firmy o priazeň 
trhu neustále, v časoch 

dobrých aj zlých

profituje
z online sveta 

kam sa presúva stále viac 
pozornosti a rozpočtov; v prípade 
masívnych presunov života ľudí 

do online prostredia (počas 
karantény) sa jeho sila znásobuje 

je skutočnou 
investíciou v pravom 

slova zmysle
funguje dlhodobo, pomôže 

zabrať aj počas kríz, aj ak ho 
po rokoch existencie firma 

dočasne obmedzí

buduje
vlastné médium

a to je veľká konkurenčná 
a marketingová výhoda, ktorá 
v budúcnosti významne šetrí 

na reklamných výdavkoch 
a umožňuje profitovať aj

z predaja reklamy

šetrí
náklady na reklamu
posilňuje organické pozície 
kľúčových slov tak, že sú na 
prvých priečkach, čo priamo 
a významne znižuje nároky 

na reklamnú podporu

je prieskumníkom
dokáže prinášať z trhu 

dôležité informácie, 
ktoré sú cenným 

zdrojom pre 
marketingové 

rozhodnutia firmy

je štartérom
 je ideálnou prípravou na 

obdobie „po“ – pomáha firme 
získať čo najlepšiu štartovaciu 

pozíciu po znormalizovaní 
situácie, aby si potom čo 

najskôr „odhryzla čo najväčší 
kus koláča“

kreuje
informačných lídrov

buduje z firiem v ich 
segmentoch 

odborníkov, ktorí začnú 
meniť pomery na trhu 

vo svoj prospech

je vytrvalcom 
aj šprintérom

nástup trvá nejaký čas, ale 
výsledky sú dlhodobé a keď 

je potrebné dopraviť 
informácie k početnej 
komunite firmy, vie to 

spraviť okamžite a zadarmo

je garantom
trvalého rastu
dokáže garantovať 

nárasty vopred 
dohodnutých konverzií 

v každom čase

pomáha
aj v čase krízových období, kedy 
sa výdavky na marketing znižujú, 

to vďaka tomu, že CM nie je 
pominuteľnou reklamou, je 

užitočnou investíciou 

tvorí hodnoty
komunitu, vzťahy, 

renomé značky, ktoré 
sú najcennejším 

bohatstvom každej 
firmy a značky

je majákom
v čase, keď sa konkurencia 
z trhu vytratí (začne škrtať 
výdavky na marketing) – 
firma s CM bude pre celý 

trh viditeľná oveľa 
výraznejšie
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Ako Jožko
s pani Krízovou
a ostatnými 
vybabral a väčší 
kus koláča
si uchmatol 

Ako Jožko
s pani Krízovou
a ostatnými 
vybabral a väčší 
kus koláča
si uchmatol 

https://soundcloud.com/contentfruiter/ako-jozko-s-pani-krizovou-a-ostatnymi-vybabral-a-vacsi-kus-kolaca-si-uchmatol-pribeh



