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Podělte se o svůj příběh  
1. Budování značky  
2. Vytvoření marketingové strategie  
3. Měření a komunikace dopadu  

Kapitola 7

„Vyprávění příběhu je v obchodě velmi nedoceněná  
dovednost.“  
– Gary Vaynerchuck
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Vyprávění vašeho příběhu hraje na cestě startupu zásadní roli: pomáhá vám získat pozornost všech klíčových 
aktérů, ať už zákazníků, dodavatelů, nebo investorů. Pomůže vám prodat váš produkt nebo službu. Lidé milují 
příběhy. Čím lepší příběh, tím úspěšnější bude váš startup. A příběhy jsou zásadní zvlášť v potravinářském 
průmyslu, kde má každý člověk k jídlu emocionální vztah, protože všichni jíme každý den. Vybudovat podnik 
v potravinářském průmyslu přináší ohromnou příležitost zapojit lidi do témat, na nichž jim pravděpodobně 
záleží nebo je alespoň chápou. Při vytváření a sdílení příběhu je třeba zvážit mnoho věcí. Tato kapitola přináší 
pohled na značku jako na základní princip k vybudování silné marketingové strategie.  

Budování značky 

Vaše značka odráží to, co představujete, ať už jako podnik přímo jednáte se spotřebiteli, 
či nikoli. Vaše vize, poslání a hodnoty jsou k tomu, jak postavíte svůj podnik, klíčové.Když 
začínáte podnikat, je velmi jednoduché ztratit pozornost kvůli různým příležitostem a 
výzvám. Možná nebudete chtít uchopit každou vzrušující příležitost, která vám zaklepe na 
dveře. Nebo budete mít pocit, že u některých věcí musíte udělat kompromis, ale nevíte jak. 
Když budete mít už na začátku silné poslání a vizi, poslouží vám jako kompas a povedou vás 
strategickými obchodními rozhodnutími – od toho, jaké produkty vyrábět, až po to, koho 
najmout a jakou vytvořit firemní kulturu. Ujasníte-li si tyto dvě věci, pomůže vám to také 
lépe zapojit své (budoucí) zaměstnance a širší veřejnost.  

Vaše vize.
Vize definuje vaši představu do budoucna a zaměřuje se přitom na 
dlouhodobější ambice a širší kontext vašeho poslání. Podívejte se 
na skandální video Simona Sineka „Why great leaders inspire action“ 
(Proč velcí lídři inspirují k akci). Vysvětluje, díky čemu jsou firmy 
výjimečné – a vše začíná vaším „Proč“, ještě než se dostanete k 
„Co“ a „Jak“.

Vaše poslání 
Vaše poslání vysvětluje, proč váš podnik existuje. Vyjadřuje jeho účel 
a vytyčuje dopad, který chcete mít. Tak například podnik vyrábějící 
technologii ke snížení spotřeby vody pro zemědělskou půdu by 
své poslání mohl popsat takto: „Existujeme proto, abychom zvýšili 
efektivitu farem při spotřebě vody a přinesli tak výhody zemědělským 
komunitám v rozvojovém světě.“ Při sestavování prohlášení o vašem 
poslání vám může pomoci, když začnete slovy: „Existujeme proto...“.  

Vaše hodnoty  
Podobně jako u poslání a vize na hodnotách firmy záleží, protože vás budou provádět budováním podniku 
a typu firemní kultury, kterou vytváříte (více najdete v kapitole 9). Hodnoty vaší společnosti by měly 
vycházet od vás jako zakladatelů a z toho, na čem vám záleží. Vyjádřit je nejen v obecných termínech není 
vždy snadné, podívejte se proto na jiné firmy, které obdivujete, mnoho z nich sdílí své hodnoty na svých 
webových stránkách. Moc se nám líbí Nerozumné hodnoty společnosti a to, jak jsou vyloženy: https://
unreasonablegroup.com/manifesto/. Ke zjištění svých hodnot můžete postupovat podle jednoduchého 
cvičení na brainstorming spolu se svým společníkem/y nebo týmem: Napište vaše současné hodnoty / to, 
co definuje vaši firmu, na papírky post-it. Následně napište, jaké si přejete mít firemní hodnoty a kulturu (váš 
ideální scénář). Pročtěte je a prodebatujte ve skupině. Poté se v týmu rozhodněte, kterým dát přednost. 

„Značka je sada očekávání, vzpomínek, příběhů a vztahů, 
které všechny dohromady vysvětlují rozhodnutí spotřebitele 
vybrat si právě tento produkt nebo službu, a ne ten druhý. 
– Seth Godin

Kapitola 7
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Doporučení podnikatelů o silném poslání a vizi  

Positioning značky 
Jedním z prvních kroků v rozvoji značky a marketingové strategie je to, na koho konkrétně budete cílit (váš 
cílový trh) a jak se tím budete lišit od konkurence. To vytyčuje strategie positioningu neboli pozice vaší značky 
(oproti konkurenci) na trhu. Jděte zpět k provedenému průzkumu trhu a vyhodnoťte, kteří zákazníci se 
nacházejí ve vašem segmentu trhu a kdo jsou jednotliví konkurenti. Až to budete mít, můžete se rozhodnout, 
na který tržní segment/y se zaměříte. Lidé reagují lépe na sdělení cílená přímo na ně, spíš než na obecná 
sdělení, je proto důležité jasně chápat pozici vaší značky na trhu a vyvinout strategie k jejímu využití. Podniky 
bývají obvykle úspěšnější, když si vytvoří úzce specializovaný trh, než aby se snažily potěšit všechny. K 
promyšlení positioningu své značky si položte následující otázky:  

1. Jaké na trhu, kde působíme, existují zákaznické 
segmenty*? 

2. Který z těchto zákaznických segmentů pravděpodobně 
zareaguje na naši nabídku nejlépe? 

3. Jakou pozici zaujímá na tomto trhu konkurence (jinými 
slovy, jaké zákaznické segmenty ji zajímají)? 

4. Jak se odlišíme do konkurence, zvlášť když máme zájem 
o ty samé segmenty? 

*Zákaznické segmenty jsou skupiny zákazníků založené na určitých kritériích jako pohlaví, věk, lokalita, zájmy, 
preference, spotřební chování atd. 

Co se týče positioningu vaší značky, budete chtít jasně vědět, jak by ji měli vnímat vaši zákazníci. Prohlášení 
o positioningu značky můžete strukturovat různě, pokud oslovuje výše uvedené hlavní body. Můžete k tomu 
použít jednu z následujících šablon:

• Pro [vložte cílový trh], [vložte značku] je [vložte, čím se liší] ze všech [vložte referenční rámec] 
protože [vložte důvod]. (Zdroj)

• Pro  [vaše publikum], [vaše značka] na  [vašem trhu] nejlépe plní [příslib vaší značky] 
protože [vaše značka] a jedině  [vaše značka], je  [váš důkaz]. (Zdroj):

„Poslání společnosti OLIO se od prvního dne absolutně nezměnilo: 
„Zpřístupnit hodnotu jídla, které se vyhazuje v domácnostech a 
místní komunitě“ To, jak podle toho jednáme, se ale časem mění, 
protože se učíme, co funguje a co ne.“ 
– Tessa Stuart, spoluzakladatelka společnosti Olio  

„…záleží nám pouze na jednom čísle a tím číslem je množství 
vyhozených potravin, kterému zabráníme… Proto máme v naší firmě 

jasný orientační bod a udržujeme k němu stálý směr. Otázkou zůstává 
„jak to povede k zabránění dalšího plýtvání potravinami a lepšímu 

řešení tohoto problému.“ 
– Marc Zornes, zakladatel Winnow Solutions
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Cvičení s klíčem značky

1. Prvotní silné stránky  - základní silné stránky a hodnoty, pro které má vaše značka být známá a na nichž 
chcete dál stavět.

2. Konkurenční prostředí - alternativy k vaší značce. Vezměte v úvahu jak přímou, tak nepřímou konkurenci 
a sepište všechny ostatní značky a produkty/služby, které by zákazník mohl zvažovat, když se rozhoduje 
ke koupi. Jakou má vaše nabídka hodnotu ve srovnání s konkurencí?

3. Cíl  - váš cílový zákazník. Cílové zákazníky byste neměli definovat pouze na základě demografických 
údajů, měli byste popsat i jejich postoje, hodnoty a zájmy. Kdo si vaši značku vybere jako první volbu?

4. Informace  - co víte o zákaznících? Informace o cílovém trhu a popis požadavků a potřeb zákazníků. Co 
může vaše značka udělat proto, aby tyto požadavky a potřeby uspokojila?

5. Prospěch  - jak může být vaše značka pro zákazníky prospěšná? Jak značka řeší problémy zákazníků a jak 
jim zlepšuje život? Výhody mohou být funkční nebo se týkat emocí a sebevyjádření.

6. Hodnoty, přesvědčení a osobnost   - v co značka věří a co vyjadřuje? Jakou má „osobnost“? Jaké chování?

7. v co značka věří a co vyjadřuje? Jakou má „osobnost“? Jaké chování?  - důkaz toho, proč je tato značka 
lepší než všechny ostatní. Vymyslete a popište argument, proč by si zákazníci vybrali vaši značku namísto 
všech ostatních.

8. Rozlišující znak   - co vás odlišuje od konkurence? Z jakého jednoho, nejpřesvědčivějšího důvodu by si 
zákazníci vybrali vaši značku před konkurencí? Jednou větou popište svou konkurenční výhodu. 

9. Podstata  - o čem je vaše značka? Velmi stručně popište několika slovy podstatu své značky. Podstata 
leží v jádru značky a řídí se jí všechny následné aktivity.

7.
v co značka věří 
a co vyjadřuje? 

6.
Hodnoty, 

přesvědčení a 
osobnost  

5.
Prospěch 

9.
Podstata 

8.
Rozlišující znak 

4.
Informace 

2.
Konkurenční 

prostředí 

3.
Cíl

1.
Prvotní silné 

stránky 

Klíč značky, někdy známý také 
jako klíč Unileveru, je užitečný 
rámec pro rozvoj vaší značky 
a jejího positioningu, který 
vás bude informovat o vaší 
marketingové strategii (další část 
této kapitoly). Obsahuje 9 kroků. 
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Nejlepší tipy podnikatelů ohledně budování značky

Hlas a osobnost značky  
Osobnost vaší značky a její vyznění jsou důležité, protože vám pomohou vytvářet spojení a budovat vztahy 
se svým publikem. Hlas či tón značku zlidšťuje a dodává jí osobnost, která lidem připomíná, že za ní stojí 
skuteční lidé. Jasně stanovený hlas značky také pomáhá upevňovat hodnoty, které chcete zobrazovat, a 
buduje požadovanou image značky. Podle studie, jíž se zúčastnilo více než 7 000 spotřebitelů, 64 % z nich 
uvedlo sdílené hodnoty jako hlavní důvod pro to, že mají ke značce vztah (Harvard Business Review, 2012). 
Takže byste neměli přehlédnout důležitost sdělení hodnot. Ať už jste zapojeni do obchodování B2C nebo B2B 
kdekoli, když na to dojde, lidé kupují lidí – přesněji od lidí, k nimž mají vztah a které mají rádi.

Zde je pár cvičení, která vám mohou pomoci:   

• Kdyby byla vaše značka člověkem, jaký by byl? Jaké by měl hodnoty? Definujte lidské charakteristiky a 
přemýšlejte, jak si vaši zákazníci najdou vztah k vaší značce. Jak vybudujete skutečný vztah s publikem? 

• Definujte to, čím nejste. Jasně specifikujte, co nejste, a jaké komunikační styly se nehodí pro image 
značky, kterou chcete vytvořit. Čím NECHCETE být? Budete-li se snažit být vším pro všechny, je 
pravděpodobné, že nakonec nebudete znamenat nic pro nikoho. 

• 5 slov, které vás definují. Nejprve se zamyslete nad tím, co tvoří jádro vaší značky, dále nad vašimi 
hodnotami, jaké si chcete vybudovat renomé a na koho se chcete se svým obsahem obrátit. Poté 
vymyslete pár slov, které popisují osobnost vaší značky. 

Vytváření značky s agenturou – „jó“, nebo „né“? 
Podle vašeho rozpočtu a typu podniku budete možná chtít k vytvoření značky pracovat s agenturou nebo 
freelancery zabývajícími se brandingem. Pokud sami nejste designéři, pravděpodobně budete muset pracovat 
aspoň s někým, kdo vám vytvoří základní vizuální identitu (logo, druhy písma, barvy apod.). Budujete-li značku 
potravin přímo pro spotřebitele, je pravděpodobné, že v některé fázi budete potřebovat služby brandingové 
agentury. To ale nemusíte dělat hned první den, nemáte-li na to rozpočet. Značky se mohou vyvíjet a také se 
vyvíjejí. Podívejte se na některé aktuální značky a uvidíte, že mnoho z nich prošlo cvičeními na rebranding, 
protože se rozrostly a získaly víc investic. Než si najmete agenturní služby, je také dobré strávit trochu času 
přemýšlením nad tím, čím má vaše značka být a co má představovat.  

Vytvoření marketingové strategie s omezeným rozpočtem

Je důležité mít silnou marketingovou strategii: chcete-li, aby zákazníci platili za váš produkt nebo službu, 
budete muset vyrazit ven, najít je a potom je přesvědčit, aby si to koupili právě od vás. Mnoho startupů se 
zaměřuje na svůj produkt nebo službu, ale příliš nepřemýšlí o své marketingové strategii, když je vlastně 
stejně důležitá jako ta prodejní. Obě kráčí ruku v ruce.

„Buďte jedineční, odvážní, zcela transparentní a pravdiví.“ 
– Jim Cregan, spoluzakladatel Jimmy’s Iced Coffee

„Nejúspěšnější značky jsou ty, které to dělají jinak a nenásledují dav. 
Ty, které si skutečně vydláždí svou vlastní cestu.“ 

– Lucy Wright, spoluzakladatelka Nice 

„Pokud nic neřeknete, nic neprodáte,“ 
– Beth Comstock
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Znát svého zákazníka
První krok k vytvoření marketingové strategie je skutečně znát své zákazníky. Pomocí positioningu značky jste 
identifikovali svůj cílový trh a to, jak se odlišíte od konkurence. Zde půjdete o krok dál a zjistíte a vypracujete 
profily zákazníků. Bude užitečné, když o nich budete přemýšlet jako o zákaznických „osobnostech“. Cílem je 
pochopit slabá místa a priority vašich zákazníků. Jaký problém pro ně svým produktem nebo službou řešíte? 
A jaké bude jejich chování, aby si koupili váš produkt nebo službu? Jak se o vás dozvědí? Jak chcete, aby se 
cítili? Tyto profily byste neměli zakládat na domněnkách nebo odhadech, nejlepší je provést co nejrozsáhlejší 
průzkum. Prostudujte si dostupná data na internetu, dělejte rozhovory a dotazníky a využijte svých sociálních 
sítí. Mohou váš průzkum vyplnit přátelé z Facebooku nebo můžete využít vašich kontaktů na LinkedInu? I 
malý průzkum je lepší než nic. Poté, co jste získali dostatek informací, můžete vytvořit profily a vytyčit přitom 
několik různých oddílů (níže uvedené nejsou vyčerpávající a budou se lišit podle typu podniku a „cesty“ 
k zákazníkům):  

• Demografické údaje: Pohlaví, věk, lokalita

• Co je trápí: S čím zápasí?  

• Chování: Co dělají za práci? Co ve volném čase? Jaké mají 
zájmy? Jaký k sobě preferují přístup? Kde získávají informace 
o nových produktech a službách?  

• Marketingové kanály: Tento oddíl vyplníte poté, co jste 
identifikovali své marketingové kanály (další oddíl!).

Volba kanálů  
Když už víte, na koho se zaměřit, budete muset stanovit marketingové kanály, jimiž se k těmto zákazníkům 
dostanete. Jako startup budete mít omezený rozpočet, je tedy důležité z toho vyzískat co nejvíc a zvolit si tyto 
kanály efektivně.  

Osobní doporučení / ohlasy
Nejlevnější (a většinou bezplatný!) marketingový kanál je osobní doporučení. Skvělý způsob, jak si potenciální 
zákazníci vytvoří vztah k vašemu produktu nebo službě, je díky ohlasům jiných zákazníků. Stojí také zato 
zvážit, zda jste schopni vytvořit proces, v němž by vás stávající zákazníci doporučovali výměnou za něco 
(např. za slevu). To není možné u všech obchodních modelů, ale nepodceňujte lidi, kteří jsou ochotni pomoci 
nadějným podnikatelům, zvláště těm s posláním. Když si získáte zákazníka, můžete se ho zeptat, zda nezná 
další potenciální zájemce a zda by vás nemohl představit. Nebo zda vám nemůže napsat doporučení, které 
byste mohli sdílet na svém webu nebo v jiných sděleních?

E-mailový marketing 
E-maily mohou být vysoce efektivním marketingovým nástrojem k zapojení stávajících zákazníků, pomáhají 
k opakovaným koupím a slouží k získávání informací o klientech. Lidé, kteří se zasíláním marketingových 
e-mailů (newsletterů) souhlasili, tak učinili vědomě, můžete se tedy domnívat, že velkou měrou podporují to, 
co děláte. Využijte toho ve svůj prospěch a zasílejte jasné, přehledné e-maily, které je naladí a zapojí. Více tipů 
na toto téma najdete v průvodci rozšiřováním seznamu e-mailových adresátů.  

PR
Je lákavé si myslet, že vztahy s veřejností (Public Relations, PR) jsou jen pro velká esa. Byla by však škoda 
(a zmeškaná příležitost) nezahrnout je do vaší marketingové strategie. Snažte se vytěžit co nejvíce z pozice 
startupu snažícího se o pozitivní dopad a/nebo o to, dělat věci jinak. Získat v této oblasti dobré recenze je 
relativně snadné, protože lidé vždy vyhledávají něco nového a vzrušujícího, o čem psát. V tomto stádiu si 
nemusíte najímat služby drahé PR agentury, můžete to udělat interně. Zde máte několik kroků, jak začít:  

• Začněte tím, že napíšete tiskovou zprávu. Novináři mohou neustále na něco číhat, ale mají také málo 
času, takže vaše zpráva musí určitě být chytlavá a vynikat v záplavě informací. Pro inspiraci uvádíme 
některé tipy, šablony a příklady. 

• Zjistěte si novináře a místa, na která byste se chtěli obrátit, udělejte si seznam a naplánujte si, jak k nim 
přistoupíte. Možná se ptáte, jak najít lidi, s nimiž se chcete spojit? Vyhledejte novináře, kteří o podobných 
tématech / vašem odvětví / problému, který řešíte, již psali v minulosti a snažte se je oslovit buď 
e-mailem (získáte-li ho), nebo na twitteru (tam je můžete výborně najít). Můžete také vyhledat relevantní 
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hashtagy jako #prrequests nebo #journorequests, nikdy nevíte, co objevíte. Neostýchejte se a kontaktujte 
různé (online) časopisy, podcasty a blogery zaměřující se na témata související s vaším produktem nebo 
službou. Ne každý o vás bude chtít psát, ale pokud provedete řádný průzkum, zdokonalíte svůj „pitch“, 
kontaktujete správné lidi a objasníte, co z toho mohou mít, je pravděpodobné, že někdo se o váš příběh 
bude chtít podělit.

• Vybudujte si robustní existenci na sociálních sítích (viz níže) a PR přijde za vámi! 

SEO
Efektivní optimalizace pro vyhledávače (SEO) je pro startupy zásadní, protože zachycuje relevantní 
návštěvnost z vyhledávačů a směřuje ji na vaše webové stránky. Je důležité si uvědomit, že specifikace pro 
SEO se neustále mění a nestačí jen optimalizovat tagy titulků a meta popisy, distribuovat odkazy, které 
přesměrují na vaše webové stránky, nebo pravidelně aktualizovat (eventuální) blog. Aby vás Google a jiné 
vyhledávače uznaly za důvěryhodnou, legitimní značku, musíte mít aktivní účet na sociálních sítích. Silné 
zastoupení v sociálních médiích vám pak dále pomůže klasifikovat se pro určité sady klíčových slov. 
(Startups.co.uk, 2018)

Sociální sítě  
Sociální sítě jsou vlakem, který vám nesmí ujet. Globálně je aspoň jednou za měsíc používá přes tři miliardy 
lidí. Platforma k řízení sociálních médií Hootsuite provedla průzkum s více než 9 tisíci společnostmi B2B a 
B2C různých velikostí na celém světě (Social Media Barometer Report 2018) a zjistila, že 90 % z nich používá 
sociální sítě ke zvýšení povědomí o své značce. Patřit k těm zbývajícím 10 % vám rozhodně neradíme. 

Nemusíte být na úplně každé platformě, ale zvolíte-li si tu/ty nejvhodnější pro váš byznys a dáte si s tím práci, 
pomůže to vašemu startupu k úspěchu. 

• Nejpopulárnější sociální síť na světě, platforma s 2,17 miliardou uživatelů.
• Hlavní uživatelé jsou o něco starší než ti na Instagramu a Snapchatu
• Facebooková stránka je pro jakýkoli začínající podnik zásadní.
• Může to být skvělý způsob, jak si vybudovat silnou a aktivní komunitu. Za tím účelem začněte 

konverzovat – ptejte se a odpovídejte místo toho, abyste jen zveřejňovali fotografie nebo 
zprávy o firmě. Je důležité mít příspěvky, které vyzývají k interakci, protože algoritmus 
Facebooku nezobrazí na stránkách uživatelů ty příspěvky, které nemají komentáře nebo lajky 

• Reklamní možnosti? Fotografie, videa, příběhy, messenger, reklamy ve formátu carousel, 
prezentace, kolekce a možnosti hraní. 

• A cena? Cena je různá, podle toho, co přesně chcete. Pokud vám účtují jen za zobrazení (to 
znamená, že váš příspěvek někdo pouze viděl), minimální denní rozpočet je zhruba 1 euro. 
Pokud účtují za kliknutí, lajky, zhlédnutí videí nebo následné aktivity, minimální denní rozpočet 
je kolem 4 eur. Za méně časté události, jako claim nabídky nebo instalace aplikace, je minimální 
denní rozpočet přibližně 35 eur. 

• Přes 1,5 miliardy aktivních uživatelů každý měsíc, přičemž 
zhruba 45 % z nich se k této platformě připojuje denně.

• Jedna z nejpopulárnějších platforem mezi seniory. 

• 70 % uživatelů ji využilo k řešení nějakého problému a 86 % 
ji používá k učení se novým věcem.

• Je skvělá například k tvorbě tutoriálů „Jak se co dělá...“.  
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• Reklamní možnosti? Přeskočitelné video známé též jako reklama TrueView (dva formáty: 
reklamy In-Stream a Discovery), nepřeskočitelná videoreklama, reklamní mikrospoty, 
překryvná reklama, obsahová reklama a sponzorované karty (více najdete zde).  

• A náklady? Záleží na vašem denním rozpočtu. Také se můžete rozhodnout platit jen v 
případě, že někdo sleduje vaši reklamu TrueView aspoň 30 sekund a zapojí se do ní. 

 
 
 

• 1 miliarda aktivních uživatelů.

• Naprosto nezbytná platforma pro společnosti, které cílí na mileniály.

• Přibližně 60% uživatelů do ní vstupuje každý den.

• A 80 % uživatelů sleduje na Instagramu alespoň jednu firmu.

• Tato platforma se výrazně zaměřuje na fotografie a vizuálně  
příjemný obsah, je proto skvělá pro mnoho podniků pracujícími  
s potravinami a nápoji.

• Poskytuje výbornou příležitost vychloubat se svým produktem/službou kreativním způsobem  
a vytvořit pro svou značku rozpoznatelnou vizuální image. Sdílet obsah vytvořený uživateli  
(UGC obsah), který je v souladu s vaším stylem, je také velmi dobrý způsob, jak navázat kontakt  
s vaším publikem, a vaše značka přitom vyzní autentičtěji. 

• Reklamní možnosti?  Reklamy ve formátu fotografií, videí, carouselů, příběhů a kolekcí. 
• A náklady?  Průměrná cena za proklik je kolem 0,70 eura, ale existují další faktory ovlivňující 

cenu (např. reklamy cílené na populární publikum, jako jsou věkové skupiny 18–24, 25–34 a 
35–44, jsou dražší).  

• Více než 330 milionů aktivních uživatelů s přístupem každý měsíc. 
• Přibližně 46% uživatelů do ní vstupuje každý den. 
• Jedna z nejaktivnějších sociálních sítí.  
• 74 % uživatelů této platformy z ní získává aspoň nějaké zprávy. 
• 93 % uživatelů Twitteru sledujících malé až středně velké podniky 

(MSP) má v úmyslu nakupovat od značky, kterou sledují. . 
• 85 % MSP s účty na Twitteru hlásí, že je tato platforma důležitá pro zákaznické služby.
• Tweety s videi získávají šestkrát retweetů než tweety s fotografiemi.
• Skvěle se hodí k „vysochání“ obsahu, který podle vás mají lidé spojovat s vaším 

podnikatelským subjektem, a k péči o něj. Je však důležité příliš neprotlačovat vlastní 
produkty a služby. Twitter používejte spíše k budování image jako lídra a odbornou autoritu 
ve svém oboru. Je to také vynikající kanál pro zákaznické služby, protože mnoho lidí tweetuje 
o nějaké záležitosti nebo problému, aniž by se spojili s firmou telefonicky nebo e-mailem. 

• Reklamní možnosti?  Propagované tweety, propagované účty a propagované trendy. První 
dva stojí mezi 0,34 a 3,40 eury, pokud se někdo zapojí, zatímco propagované trendy stojí 
přes 170 000 eur za den (údaje ze srpna 2018). Návratnost investic u reklam může být 
dobrá, pokud se kombinuje s účinnou marketingovou strategií.

• Více než 260 milionů aktivních uživatelů s přístupem každý měsíc.  
• Nejlepší platforma pro značky, které chtějí oslovit odborné publikum.
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• Je skvělá k vybudování renomé jako odborné autority pro experty z vašeho 
odvětví, což vám také pomůže získat příležitosti a prodej. Místo pouhého 
zveřejňování příspěvků o firmě, sdílejte a publikujte zprávy, informace a změny ve 
vašem sektoru. Komentujte a účastněte se konverzací, které jsou relevantní pro 
odvětví, v němž pracujete. Zvlášť užitečné pro podniky B2B.

• Reklamní možnosti?  Samoobslužná reklama (sponzorovaný obsah, reklama s texty LinkedInu, 
sponzorovaný InMail, reklamní videa, obsahová reklama LinkedInu, dynamická reklama) a 
LinkedIn Advertising Partner Solutions (každý partner nabízí něco jiného jako např. reklamní 
technologii, tvorbu obsahů nebo nákup ze strany médií).

• A náklady? U sponzorované reklamy InMail si můžete vybrat mezi cenou za proklik (CPC), 
cenou za tisíc zobrazení (CPM) nebo cenou za zaslání (platíte pouze za získané zprávy). 
U CPC a CPM si můžete nastavit denní výdajový limit a nabídkovou cenu. 

• Přibližně 186 milionů každodenních aktivních uživatelů.. 
• Nejdůležitější platforma pro teenagery. 
• Aktivní uživatelé aplikaci otevírají i více než 25krát denně. 
• Ze Snapchatu se denně odešle přes 3,5 miliardy fotografických zpráv. 
• Skvělé pro B2C startupy, které se zaměřují na mileniály. Se svým 

publikem navazujte vztah neformálně, hloupě nebo legračně.
• Reklamní možnosti?  Reklamy Snap, reklamy ve formátu kolekcí, příběhů, sponzorované čočky, 

sponzorované geofiltry, geofiltry na zakázku. Geofiltry na zakázku jsou nejlevnější způsob 
reklamy na Snapchatu, náklady nedosahují ani 4,5 eura. 

• Přibližně 250 milionů aktivních uživatelů, kteří službu použijí 
jednou za měsíc.

• Většina uživatelů jsou ženy.  
• 55 % uživatelů Pinterestu aktivně využívá tuto platformu k nákupům.  
• Ve srovnání s Facebookem má Pinterest o 33 % větší odkazovanou návštěvnost 

nákupních webů 
• Místo pro inspiraci a vizuálně lákavý obsah. 
• Dobrý způsob, jak oslovit lidi, kteří se rozhodují, a poskytnout jim inspiraci pro jejich 

každodenní život. Podle Pinterestu se 61 % uživatelů dozvědělo o nové značce prostřednictvím 
propagovaných pinů a jeden ze dvou se rozhodl provést koupi po shlédnutí takového pinu. 
Vhodnější pro B2C firmy než pro B2B.

• Reklamní možnosti? Propagované piny, propagované videopiny, piny na jedno poklepání, 
propagované reklamní piny, filmové piny. 

• A náklady?  Minimální nabídka za proklik nebo zapojení je 0,087 eura a minimální cena 
CPM v informačních kampaních je 1,75 eura za běžné piny a 5,24 eura za videa.

K čemu to všechno je? Abyste měli jasné, měřitelné cíle. 
Používáte sociální sítě ke zvýšení prodeje, průniku na nové trhy, 
zvýšení povědomí o značce, zákaznické podpoře nebo k tomu, 
abyste lidi naučili, jak váš produkt/službu používat? Ke komu se 
chcete dostat? To ovlivní výběr marketingových kanálu/ů. Kdo 
je váš průměrný kupující? Jaké kanály používá? Ujasněte si cíle a 
cílové publikum, abyste zjistili, kterým kanálům se musíte věnovat. 
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Nemusíte být všude: méně je u sociálních sítí více. Nerozmělněte svůj obsah tím, že si založíte účet úplně na 
všech. Buďte realističtí ohledně svých zdrojů a zvolte si ty kanály, na nichž budou s největší pravděpodobností 
vaši zákazníci. 

Nejde o vás: podle Social Media Today by pouze 20 % vašich příspěvků mělo propagovat vaši značku a 80 % 
by mělo mít jiný obsah. Lidé se nechtějí prodat a nikdo nemá rád člověka nebo značku, která mluví jen o sobě. 
Ujistěte se, že svými příspěvky dodáváte hodnotu a vytvářejte takový obsah, který bude vaše publikum bavit, 
inspirovat a vzdělávat.  

Naslouchejte a odpovídejte: jak jsme již uvedli výše, chcete-li být úspěšní na sociálních sítích, nemůžete jen 
protlačovat svůj obsah a nic víc. Tyto sítě se jmenují sociální a je pro to důvod. Sociální média jsou skvělou 
příležitostí ke sblížení se s vašimi zákazníky a vybudování kamarádského vztahu. Určitě odpovídejte na 
všechny komentáře a dotazy a ukažte svému publiku, že si jeho zapojení ceníte.  

Vizuální prvky, vizuální prvky, vizuální prvky: můžeme říci, že toto heslo začíná nahrazovat známý slogan 
pro výběr nemovitosti „Lokalita, lokalita, lokalita!“. Konzistentní obrazy vám pomohou vyprávět příběh vaší 
značky a zanechat dlouhotrvající efekt. Platforma Buffer ke správě sociálních médií oznámila, že tweety s 
fotografiemi jsou retweetovány o 150 % častěji než jejich protějšky pouze s textem. A příspěvky na Facebooku 
s fotografiemi vedou k 2,3krát většímu zapojení než ty bez nich. 

Pořiďte si sadu nástrojů: udělejte to pro sebe a využijte plánovacích nástrojů jako Later, Buffer a Hootsuite. 
Ušetří vám čas a pomohou vám zajistit, aby vaše příspěvky byly živě vysílané, právě když je online vaše 
publikum a může je tak vidět, ne když vy zrovna máte čas je zveřejňovat. 

Měřte, laďte, opakujte: znát cíl je pouze jedna část vašeho zápasu. I dobře definovaný cíl nemá moc  
velkou cenu, když nebudete měřit své úsilí a vědět, jak dobře se vám daří. Bezplatné nástroje analýzy, jako 
Facebook Insights, Twitter Analytics, Instagram Insights, Pinterest Analytics a LinkedIn Analytics vám 
pomohou sledovat, jak lidé reagují na vaše konkrétní příspěvky, abyste mohli postupně dolaďovat strategii. 
Vedle těchto analytických nástrojů zdarma existuje i řada placených nástrojů k analýze sociálních síti jako 
Hootsuite a Buffer.   

Akce, konference, veletrhy a networking  

Jakmile váš startup získá trakci, nepochybně vás budou bombardovat pozvánkami a žádostmi, abyste se 
zúčastnili nejrůznějších akcí. Fyzická přítomnost je skvělý nástroj marketingové strategie, ale také to zabírá 
čas a může to být velmi únavné, dobře si proto rozmyslete, kde trávit svůj čas, a dělejte to moudře. Na druhou 
stranu chodit na oborové akce, konference a veletrhy má výhody a je to fantastická šance k networkingu a 
k tomu, abyste se dostali na oči těm správným lidem. Být někde osobně, hovořit s lidmi a budovat vztahy je 
účinný způsob, jak dát o sobě vědět, a lidé si vás tak zapamatují. I tak si akce, kterých se zúčastníte, předem 
řádně prostudujte a získejte seznam účastníků, je-li k dispozici. Nebudete tam pak bezcílně bloumat, ale 
budete už mít představu o tom, s kým chcete mluvit. Někdy může být dobré působit jen jako pozorovatel a 
využít této zkušenosti jako cvičení k získávání informací.  

Díky účasti na veletrzích v rané fázi vašeho snažení můžete prostudovat konkurenci a lépe porozumět 
vašemu trhu. Na druhou stranu hrát aktivní roli, například vystavovat, může výborně posloužit ke zviditelnění 
profilu společnosti a setkání s novými zákazníky nebo partnery. Tyto akce se ale mohou změnit na drahé 
plýtvání časem, když se před účastí řádně nepřipravíte. Většina veletrhů nemá zrovna levnou cenovku a 
vyžadují minimálně dvoudenní přítomnost zaměstnanců – a to je bez přípravy, kterou je nutno udělat, 
aby byl váš stánek atraktivní. Výstavní akce, o kterých přemýšlíte, si důkladně promyslete a pohovořte si s 
vystavovateli z předchozích ročníků. Ujistěte se tak, že jste v pozici, kdy můžete zúročit potenciální příležitosti.
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Zde uvádíme některé příklady akcí 
(seznam není vyčerpávající): 

1. Anuga Food Fair, Německo (jednou za dva roky)
http://www.anuga.com

2. ISM Kolín nad Rýnem, Německo (každoroční)
http://www.ism-cologne.com/ISM/index-2.php

3. Fruit Logistica, Německo (každoroční)
https://www.fruitlogistica.com

4. Vitafoods Europe, Švýcarsko (každoroční)
https://www.vitafoods.eu.com/en/welcome.html

5. The International Food & Drink Event (ife), Velká 
Británie (bienále)
https://www.ife.co.uk

6. Biofach Germany, Německo (každoroční)
https://www.biofach.de/en

7. Global Forum for Food and Agriculture, Berlín, 
Německo, (každoroční)
https://www.gffa-berlin.de/en/

8. Brau Beviale, Německo (každoroční)
https://www.braubeviale.de/en

9. Natural & organic products Europe, Velká Británie
https://www.naturalproducts.co.uk

10. Sustainable Foods Summit
https://sustainablefoodssummit.com/europe/about/

11. Euro Food & Beverages Conference  
https://europe.foodtechconferences.org

12. The Food Bank Leadership Institute (FBLI), 
každoročně svolán sítí Global FoodBanking 
Network (každoroční)
https://www.foodbanking.org/what-we-do/fbli/

13. Food Innovate Summit, Nizozemsko (každoroční)
https://www.foodinnovateworld.com/programme-2019

14. Seed and Chips, Itálie (každoroční)
https://www.seedsandchips.com/

15. Food Matters Live, Velká Británie (každoroční) 
https://www.foodmatterslive.com/

Úspěšné marketingové strategie – případová studie  

„Naše nejefektivnější marketingová iniciativa byl určitě program 
Ambasadoři, ve kterém nabídlo pomoc přes 25 tisíc lidí a promluvilo 

o společnosti OLIO ve svých místních komunitách. Vedle toho nás 
naši ambasadoři podpořili na sociálních sítích, lokálně rozdávali dopisy, 

plakáty a letáky. Zjistili jsme, že to skutečně nákladově efektivní a 
autentický způsob, jak růst.“ 

– Tessa Stuart, spoluzakladatelka společnosti Olio
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Jak obejít obry: jít přímo ke spotřebitelům
O obchodování přímo se spotřebiteli si toho můžete najít hodně, jste-li podnik B2C. Nikdy to nebylo snazší 
než dnes, tak byste toho měli využít. Přesvědčit velké maloobchodníky a jiné zavedené potravinové podniky 
ke spolupráci je často složité a zdlouhavé, zatímco rozjet přímý obchod můžete velmi rychle. Nejenže vám to 
umožní mít kontrolu nad prodejem a cenami, budete také moci vybudovat komunitu věrných zákazníků, kteří 
budou připraveni ke koupi vašich produktů, až je nakonec dostanete do regálů. 

Doporučení podnikatelů o přímém obchodování a budování komunity  

Případová studie – Přímé obchodování: Ugly Drinks

Ugly Drinks je značka perlivých vod s příchutí bez cukru prodávaných ve Velké Británii a v USA. Ugly byla 
založena v roce 2016 a vybudovala si výraznou pozici na sociálních sítích. Úmyslně prosadila internetový 
prodej svých nápojů v plechovkách prostřednictvím vlastního obchodu na webu, na Amazonu a odběratelskou 
službou – skvělý způsob, jak si vytvořit pravidelné tržby a věrné zákazníky. V roce 2018, po úspěšném 
zavedení ve Velké Británii aplikovala společnost Ugly stejnou strategii k uvedení produktu na trh v USA. 

Rozdělení prodejního/marketingového trychtýře
Při rozvoji marketingových strategiích musíte vědět, na jakou část prodejního trychtýře cílíte. Než si vaši 
potenciální zákazníci zvolí váš produkt nebo službu, projdou následujícími fázemi:  

• Povědomí: Člověk se seznámí s vaší společností, produktem 
nebo službou.. 

• Zájem: Začne se zajímat o produkt nebo službu natolik, že 
si zjistí víc (třeba kliknutím na odkaz, prohlédnutím vašeho 
webu, čtením online recenzí apod.).  

• Touha: Přejde od zájmu k tomu, že váš produkt nebo službu 
chce – vzniká zde emocionální vazba.  

• Akce: Rozhodne se jednat v důsledku své touhy a váš 
produkt nebo službu zakoupí. 

Popřemýšlejte o tom, jak zaangažujete potenciální zákazníky a 
posunete je trychtýřem směrem dolů.  

Povědomí: Kdo jsou vaši potenciální zákazníci? Kde tráví čas (například můžete je dostihnout na Twitteru, 
YouTube a/nebo Instagramu)? Jakmile budete znát odpovědi na tyto otázky, vyberte si vhodné platformy 
a nástroje, na něž se zaměříte, a přemýšlejte o svých sděleních. V této fázi je účelem to, aby se zákazníci 
seznámili s existencí vašich produktů a služeb.  

„Na naší dnešní situaci je úžasné to, že díky sociálním sítím a 
přímému plnění vůči spotřebitelům máme jako podnikatelé šanci 
se spojovat s lidmi přímo a rychle. Víte tedy, kdo kupuje vaše jídlo.“ 
Bryan Freeman, ředitel Real Good Foods (zdroj). 

„Začali jsme ve správný čas. „Vyprávět příběh“ jsme začali rok a 
půl před zahájení prodeje. Vytvořili jsme si sami trh tak, že jsme 

pro tento plán sdíleli své zaujetí a zálibu. Když jsme produkt 
uvedli na trh, naše komunita již existovala.“ 

– Chantal Engelen, spoluzakladatelka 
společnosti Kromkommer 

A

I

D

A
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Zájem: Jak u potenciálního zákazníka vyvolat dostatečný zájem, aby dál hledal? Jaký udělat obsah, abyste pro 
potenciální zákazníky vytvořili přidanou hodnotu? Jakou má mít tento obsah formu a kde má být zveřejněn 
(např. příspěvky v blogu na webových stránkách, videa na YouTube, příspěvky na Instagramu, hodnocení 
klientů atd.)?

Touha: Čím je váš produkt nebo služba lákavý pro potenciální zákazníky? Jak můžete začít budovat vztah a 
navázat emocionální vazbu? Můžete potenciálním klientům nabídnout nějakou hodnotu, jako třeba e-knihu, 
slevu, recept nebo nějaké tipy/rady? Popřípadě začít chatovat nebo aktivně odpovídat na sociálních sítích?

Akce: Co chcete, aby potenciální zákazník udělal? Co bude výzvou k jednání? Je to pro zákazníka 
srozumitelné a najde to snadno? Přemýšlejte, jak ve svých vybraných marketingových kanálech/platformách 
zákazníka nejlépe zapojit. Bude to například pomocí cílových stránek, příchozích telefonních hovorů nebo 
e-mailů? Nezapomeňte tento vztah neustále podporovat prostřednictvím nápomocných, hodnotných a 
konzistentních sdělení.  

Nástroje pro snadnější a levnější marketing

Spousta agentur a jednotlivců se vám pravděpodobně bude 
snažit prodávat různé služby pro lepší marketing vašeho 
produktu nebo služby. Některé stojí za to, jiné ne. Na internetu 
naleznete mnoho nástrojů, které vám mohou usnadnit život 
a udělat z vás zkušeného marketéra, aspoň v počátečních 
fázích vašeho podnikání. Zde máte pro začátek několik z nich, 
a pokud s něčím zápasíte, nezapomeňte se podívat na internet. 
Pravděpodobně tam bude nějaký bezplatný (nebo levný) 
nástroj, který se vám bude hodit.  

• Bitly: Platforma ke správě odkazů umožňující vám označit, sledovat a optimalizovat vaše odkazy, abyste 
z každého kontaktního bodu vytěžili co nejvíce.  

• Buffer: Naplánujte si zobrazování svých příspěvků. Buffer je platforma ke správě sociálních sítí, která vám 
umožní naplánovat si zobrazování příspěvků v sítích a zanalyzovat jejich výsledky.

• SurveyMonkey: Zeptejte se publika. SurveyMonkey je internetový nástroj k provádění průzkumů 
poskytující bezplatné dotazníky, které si můžete upravit na míru.

• Unsplash: Potřebujete fotografii? Zde najdete kvalitní obrázky s téměř jakoukoli tematikou a nemusíte za 
ně nic utrácet.

• Mailchimp: Váš nástroj k rozesílání marketingových e-mailů a budování databáze příjemců vašeho 
newsletteru.

• Google Analytics & Adwords: Data vládnou světu. Analytics používejte ke sledování návštěvníků vašeho 
webu a Adwords k vytvoření cílových online reklam s velmi nízkým rozpočtem. 

• Canva: Muset se spoléhat na designéra s každou maličkostí, kterou chcete zveřejnit, může být drahé. 
Proto vám Canva umožní stát se během chvilky designérem (v případě, že ještě nemáte žádné 
návrhářské dovednosti). Nabízí sady šablon a placený model vám umožní uploadovat nastavení pro svou 
značku, takže až budete chtít něco navrhnout, půjde to rychle a snadno. 

• Rapportive: Integrovaný nástroj pro e-mail, který vám ukáže, zda je e-mail spojen s profilem na LinkedIn; 
velmi užitečný při generování tzv. leadů (kontaktních informací na potenciální zákazníky) nebo při snaze 
uhodnout e-mailové adresy.

• Projekt Noun: Skvělá databáze ikon představujících různá podstatná jména. Mohou se hodit zvlášť 
dobře, když dáváte dohromady marketingovou prezentaci nebo přesvědčovací dokumenty. 

• Fiverr: Pro ty, kteří se s tím sami moří a chtějí získat pomoc od nezávislých profesionálů. Fivver je 
platforma, která sama sebe nazývá „Freelance služby pro lean podnikání“.  
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Obecné marketingové tipy  
• Získejte inspiraci od jiných značek a podnikatelů, ale nekopírujte je. Držte se svého stylu a 

vyznění a přijďte s vlastními nápady, které budou podporovat požadovanou image vaší značky 
a její cíle. Nenásledujte jen konkurenci a značky ve svém odvětví, buďte otevření a vyhledávejte 
inspiraci z nejrůznějších zdrojů. 

• Nezapomeňte, že moderní značky jsou rozmanité a inkluzivní. Buďte proto opatrní a 
nevytvářejte stereotypy – ať už na použitých fotografiích, nebo v jiných sděleních. A pamatujte, 
že zobrazením různých typů lidí a životních stylů ve vašich marketingových materiálech se 
ohromně zvýší atraktivita vašeho podnikání. Průzkum společnosti Accenture z roku 2018 zjistil, 
že spotřebitelé-mileniálové si o 70% pravděpodobněji zvolí značku, která u svých produktů, 
služeb, propagace a zkušeností s nakupováním v obchodech může prokázat inkluzi a diverzitu. 
A tento trend je ještě vyšší, soustředíte-li se na mladší cílové publikum.

• Nemyslete si, že k pokrokům potřebujete „velký prachy“. Zapůsobte a podělte se o svůj příběh! 
Na začátku dělejte vše podle možností sami – např. sociální sítě, blog, online prodej a přímou 
práci. To vám může poskytnout skvělé příležitosti vybudovat si značku, aniž byste museli utratit 
spoustu peněz. Tony Robbins k tomu řekl: „Nezastaví vás nedostatek zdrojů, ale nedostatek 
nápaditosti.“

• Ujistěte se, že máte jasné cíle u marketingových činností. Nemá cenu utrácet peníze 
za reklamy/marketing, když nemáte stanovený cíl. Čeho chcete jednotlivými aktivitami 
dosáhnout? Co chcete od potenciálního zákazníka (např. přihlásit se k odběru newsletteru, 
zveřejnit příspěvek/říci něco o vaší značce na jeho síti, zadat objednávku, zvýšit průměrnou 
útratu apod.)? Co bude výzvou k jednání?

Vliv měření a komunikace 
Jako udržitelný potravinářský podnik budete chtít jistě působit pozitivním dopadem 
na potravinový systém a sdílet naměřené výsledky s potenciálními zákazníky, investory 
a dalšími relevantními zájmovými skupinami. To, co měříte, by mělo být v zásadě spojeno 
s vaším posláním. Údaje byste měli sdílet a sdělovat jednoduše a jasně, aby jim snadno 
porozuměl i laik – někdo bez hlubokých znalostí vašeho byznysu nebo odvětví, 
v němž působíte.  

Rubies in the Rubble (doslova Rubíny z rumiště) – vyrábí omáčky kečupy a majonézy 
z ingrediencí, které by jinak šly do odpadu 
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Na úvodní stránce webu této firmy se zobrazí „kalkulačka“: Dnes jste nám pomohli zachránit... Ukazuje množství 
ovoce a zeleniny a také emisí CO2 v tunách, které se podařilo ušetřit. Firma tato čísla přibližuje pomocí 
ekvivalentů v najetých kilometrech. Každé číslo doprovází jednoduchá grafika. 

OddBox – doručuje „křivé“ a přebývající ovoce a zeleninu

Domovská stránka firmy ukazuje, kolik tun čerstvé produkce a emisí CO2 zachránila a kolik tun čerstvé 
produkce bylo darováno charitativním organizacím. Každé z těchto čísel navíc uvádí do souvislostí a dělá je 
hmatatelnější přepočtem na počet londýnských dvoupatrových autobusů u čerstvé produkce, na zpáteční lety 
Londýn – New York u emisí CO2 a na jídla pro bezdomovce u darované produkce.

BeyondMeat – vyrábí 100% rostlinné „masové“ výrobky jako burgery, párky 
a „kuřecí“ stripsy  

Jejich web srovnává spotřebu vody, půdy a energie a množství skleníkových plynů vyprodukované Beyond 
burgerem ve srovnání s hovězím hamburgerem (tzv. čtvrtlibrákem). Stránky ukazují jednotlivé burgery a 
používají jednoduché obrázky ke znázornění toho, že na výrobu Beyond burgeru je třeba o 99 % méně vody, o 
93 % méně půdy, o 46 % méně energie a vyprodukuje o 90 % méně skleníkových plynů. Na webu také najdete 
krátké vysvětlení ke studii, z níž vyplývají tato čísla a odkaz na ní. 
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ImpossibleFoods – vyrábí 100% rostlinné „masové“ výrobky napodobující chuť, vůni a 
masitost hovězího

Web zobrazuje šťavnatou fotografii Impossible Burgeru a uvádí, že: „Jeden jediný Impossible Burger (namísto 
hovězího hamburgeru) ušetří: 7 m2 půdy, 1 z poloviny naplněnou vanu vody a emise z 29 najetých km“.

Čísla jsou doprovázena jasně barevnými, jednoduchými grafikami stromu, kapky vody a automobilu. 
Znázorněním dopadu jednoho Impossible Burgeru ve srovnání s hovězím hamburgerem tak firma podrobně 
specifikuje dopad vaší individuální volby, díky čemuž je velmi hmatatelný dosah spotřebitelského chování

Winnow Solutions – vyvíjí digitální nástroje pro šéfkuchaře k řízení udržitelnějších a 
ziskových kuchyní tak, že se odpad z jídla snižuje na polovinu

Webové stránky uvádějí úžasná čísla (prosinec 2018): celkové peněžité úspory díky technologiím Winnow 
(25 milionů), celkový počet ušetřených jídel (18 322 500), ušetřené tuny CO2 (35 249) a počet zemí, kde se 
Winnow používá (39). Každé číslo doprovází malá grafika. 



107

Všechny tyto značky mají společné jedno: k prokázání svého 
dopadu nepoužívají složitý žargon, kterému lidé nerozumí, ani 
sáhodlouhá vysvětlování. Rozhodly se zobrazit několik klíčových 
čísel, která umožňují udělat si představu o jejich pozitivním 
vlivu. A navíc používají velmi jednoduché obrázky namísto 
fotografií jídla kazícího se na skládkách nebo zničené půdy a 
krajiny. Zaměřují se na pozitiva, což je dobrý nápad, protože 
kázání a obviňování téměř nikdy nefunguje. Místo toho, aby se 
spotřebitelům spílalo, je lepší v nich vyvolat hrdost pramenící z 
jejich jednání a nákupních rozhodnutí. 

Shrnutí kapitoly 7 
Hlavní ponaučení 

• Vybudovat značku je pro většinu podniků klíčové, ať už stojí tváří v tvář spotřebitelům, či 
nikoli. Odráží to, za čím si stojíte. Definovat své poslání, vizi a hodnoty hned ze začátku 
vám pomůže při postupném rozvoji vaší značky. Vedle toho, že porozumíte svým 
zákazníkům, vám to usnadní stanovit pozici vaší značky vůči konkurenci (positioning), její 
hlas a osobnost

Chvilka na zamyšlení:  Jakých pět slov vystihuje podstatu vaší značky? Co je jádrem vaší 
značky a jaké máte hodnoty? Jaké si chcete vybudovat renomé a koho chcete se svým 
obsahem oslovit? Jak do svého plánu začleníte již ze začátku diverzitu? Jaké komunikační 
styly se nehodí pro image značky, kterou chcete vytvořit? Čím NECHCETE být? Jaký je váš 
cílový trh a jak se odlišíte od konkurence? Co trápí vaše zákazníky a jaké mají priority? Jaký 
problém pro ně svým produktem nebo službou řešíte?

• Mít solidní marketingovou strategii je důležité, protože zákazníci potřebují váš produkt/
službu znát, aby si je koupili. Existuje spousta způsobů, jak předat vaše sdělení. Aby to bylo 
efektivní, musíte znát své zákazníky, vědět, na které kanály reagují (osobní doporučení, 
sociální sítě, billboardy atd.), a znát také typy sdělení, u nichž se zapojují.

• Marketing a prodej jsou neodmyslitelně spojené, vaši marketingovou strategii byste měli 
rozvíjet společně s vašimi plány prodeje, aby byla součástí prodejního trychtýře a přinášela 
vám aktivní zákazníky. 

Chvilka na zamyšlení: Čeho chcete dosáhnout u jednotlivých marketingových činností? 
Co chcete od potenciálního zákazníka (např. přihlásit se k odběru newsletteru, zveřejnit 
příspěvek/říci něco o vaší značce na jeho síti, zadat objednávku, zvýšit průměrnou útratu 
apod.)? Co bude výzvou k jednání?

• Měření dopadu vašeho podniku a informování o něm může být jedinečný způsob, jak 
zapojit vaše cílové publikum. Sdělení musí být jednoduchá, aby jim lidé rozuměli, a musí 
popravdě odrážet výhody/dopad vašeho podnikání.
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A nyní buďte aktivní!
1. Vytvořte prohlášení o poslání, definujte svou vizi a hodnoty

Prohlášení o poslání můžete začít slovy: „Jsme tu proto,…“.

2. Vyplňte schéma klíče značky (klíč Unileveru). 
Projděte si ho a stanovte v tomto rámci devět kroků.

Další zdroje 
Následující články vám pomohou získat jasnou představu o vaší vizi, 
poslání a hodnotách:

Dejte své značce duši: proč na vizi, poslání a hodnotách záleží
https://www.goalcast.com/2017/04/18/give-brand-why-soul-vision-mission-values-matter/

Jak pro svou značku napsat prohlášení o vizi a poslání
https://www.dummies.com/business/marketing/branding/how-to-write-vision-and-mission-statements-
for-your-brand/

Potřebujete-li pomoci s vytvořením identity značky a se správným usazením jejího 
hlasu, přečtěte si následující články:

Tři podnětná brandingová cvičení, která vám pomohou definovat váš podnik
https://www.forbes.com/sites/yec/2017/08/24/three-thought-provoking-branding-exercises-to-help-
define-your-business/?sh=11dc256a2cfb

Najděte si správný hlas značky pomocí 5 brainstormingových cvičení
https://contently.com/2018/09/18/brand-voice-brainstorming-exercises/

Tvorba identity značky: 20 důležitých dotazů
https://www.lean-labs.com/blog/creating-a-brand-identity-20-questions-to-consider

Více o positioningu značky se dozvíte z těchto skvělých článků:

Jak vytvořit solidní pozici značky na vašem trhu
https://cultbranding.com/ceo/create-strong-brand-positioning-strategy/

4 populární příklady strategických typů positioningu značky
https://www.impactplus.com/blog/brand-positioning-strategy

Model klíče pro značku
https://becausebranding.wordpress.com/2016/02/12/position-your-brand-using-the-brandy-model/

Následující zdroje vám mohou pomoci správně zvládnout marketingovou strategii, ať 
už s velkým rozpočtem, nebo bez něj:

Žádná strategie, žádní zákazníci: Jak vybudovat ziskovou marketingovou strategii
https://foundr.com/marketing-strategy
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Vytvořte si marketingovou strategii 
https://www.infoentrepreneurs.org/en/guides/create-your-marketing-strategy/

Vysvětlení marketingového mixu 4P a 7P 
https://marketingmix.co.uk/

Pět zásadních marketingových strategií pro každý startup 
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2018/05/30/five-essential-marketing-strategies-for-
any-startup/?sh=2d45a15a5795

Základní průvodce online marketingem pro váš startup bez velkého rozpočtu 
https://kickofflabs.com/blog/guide-to-startup-marketing-without-a-big-budget/

Marketingový plán pro jednočlenné startupy 
https://marketinginsidergroup.com/strategy/the-one-person-marketing-plan-for-startups/

20 neobvyklých marketingových strategií, které nastartují váš začínající podnik 
https://neilpatel.com/blog/startup-marketing-strategies/

Určitě se vám vyplatí ponořit se do světa marketingového guru a autora bestsellerů Setha Godina: 
https://www.sethgodin.com/


