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Co je nejlepší 

call to action 

??? 



Co je nejlepší 

call to action 

??? 



ZAVŘÍT REKLAMU 



PŘESKOČIT REKLAMU 



Jaké tlačítko je 

nejklikanější 

??? 





Kdy 

scrollujeme 

nejrychleji 

??? 





Lidé chodí za obsahem.  



Lidé chodí za obsahem.  

Reklama nahání lidi. 



Lidé chodí za obsahem.  

Často vymýšlíme, 
utrácíme a děláme  
vše pro to, abychom lidi 
od obsahu odlákali. 



Lidé chodí za obsahem.  

Proč nedělat marketing 
obsahem rovnou? 



Lidé chodí za obsahem.  

Čistě produktové 
informace (už) nestačí. 



Lidé chodí za obsahem.  

Čistě produktové 
informace už nestačí. 

Potřebujeme 
„antireklamní“ obsah. 



Lidé chodí za obsahem.  
Novinky, články, zábava 

Recenze 

Srovnávače, kalkulačky, testy 

Tipy a průvodci 

Návody 

Případové studie 

Poradny 

Diskuse, rozhovory 

















Co musíte mít 

pro úspěšný 

obsah 

??? 



Žurnalistika Marketing 

Přístup a kompetence 



Obsahovou strategii 



USP obsahu 

Důvody, proč obsah konzumovat 



USP obsahu 

Důvody, proč obsah konzumovat 

Můj obsah je užitečný, protože_____________ 

Můj obsah byste si měli přečíst, protože _____ 



USP obsahu 

Benefity, které ho dělají unikátním  



USP obsahu 

Benefity, které ho dělají unikátním  

Výhodou mého obsahu je_____________ 

Na rozdíl od jiných, můj obsahuje_______ 

Můj obsah má unikátní_______________ 



USP obsahu 

Přínosy, které přináší do budoucna  



USP obsahu 

Přínosy, které přináší do budoucna  

Můj obsah vám pomůže/dá__________ 

Pokud si můj obsah nepřečtete,  
přijdete o_________________________ 

Po přečtení mého obsahu  
získáte____________________________ 



USP obsahu 

Emoce & Motivace, které probouzí 



USP obsahu 

Emoce & Motivace, které probouzí 

S mým obsahem se pojí pocity:___________ 

Můj obsah ve vás probudí_______________ 

Po přečtení obsahu  
se budete cítit_______________________ 



USP obsahu 

Kontakt & Sdílení – proč to dělat 



USP obsahu 

Kontakt & Sdílení – proč to dělat 

Můj obsah byste měli sdílet  
se svými známými, protože _____________ 

Zareagujte na tento obsah a___________ 



USP obsahu 

Důvody, proč obsah konzumovat 

Benefity, které ho dělají unikátním  

Přínosy, které přináší do budoucna  

Emoce & Motivace, které probouzí 

Kontakt & Sdílení – proč to dělat 



Obsahu zdar! 

jan.ambroz@dobryweb.cz  

www.dobryweb.cz  
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