




People have told us they want an easier way to see 
posts from friends and family, so we are testing two 

separate feeds, one as a dedicated space with posts 
from friends and family and another as a dedicated 

space for posts from Pages. 

To understand if people like these two different 
spaces, we are testing a few things, such as how 

people engage with videos and other types of posts. 

These tests are running in six countries including 
Slovakia.
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I think that we shouldn’t be looking at drops on 
a day-by-day basis, but rather long-term trends.









Počet interakcií na FB stránkach 50 slovenských médií 
klesol po spustení Prieskumníka o vyše 50%



Počet interakcií na FB stránkach serióznych médií 
klesol po spustení Prieskumníka o takmer 40%





Počet interakcií na stránkach dezinformačných médií neklesol



Reach Denníka N v roku 2017





Denník N - priemerný počet klikov na link dlhodobo klesá



Test Prieskumníka na Slovensku 
sa skončil 5. marca 2018. 

Čo sme sa naučili?



1. Don't panic

● zmeny v newsfeede sa dajú zvládnuť
● zmeny dokonca môžu byť dobré, lebo 

nemusíme toľko myslieť na lajky
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● zmeny v newsfeede sa dajú zvládnuť
● zmeny dokonca môžu byť dobré, lebo 

nemusíme toľko myslieť na lajky
● ak má médium významnú existenciu aj 

mimo Facebooku, zmeny na sociálnej sieti 
ho nemusia ohrozovať





2. Zamerajte sa na zákazníkov, nie len na publikum

● niektoré čísla, ktoré vám ukazuje Facebook, 
sú pre váš biznis nanič

● niektoré čísla s vašim biznisom ani nekorelujú
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● niektoré čísla, ktoré vám ukazuje Facebook, 
sú pre váš biznis nanič

● niektoré čísla s vašim biznisom ani nekorelujú
● v Denníku N sa snažíme lepšie identifikovať 

ľudí, ktorí by mohli byť predplatiteľmi
● hľadáme pridanú hodnotu pre „super userov“



3. Budujte komunitu

● témou tohto roka sú facebookové skupiny
● od februára 2017, aktuálne vyše 3500 členov 

+ takmer všetci členovia redakcie



4. Iné zdroje návštevnosti - newslettre

● automaticky generované
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● automaticky generované
● ručne písané

○ Newsfilter
○ MediaBrífing

Inšpirácia: Boston Globe má z newslettrov 16% 
návštevnosti, teda viac ako zo sociálnych sietí



4. Iné zdroje návštevnosti - notifikácie

○ v aplikácii Minúta po minúte: 20 000 
○ v prehliadačoch: 60 000




