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Kdo je vaše cílová skupina?

Tak nějak všichni

Moje služby se hodí všem!

Všechny ženy
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Cílová skupina
Provedeme malý pokus, ano?

Představte si, že máte hotel 
s wellness. 

Potřebujete zaplnit jarní 
pobyty.
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Cílová skupina
Který hotel vás naláká spíš?

Šumava je opravdu nádherná. Užijte si wellness o víkendu 
v našem hotelu. Jste srdečně zváni!

K dispozici: plně vybavené pokoje, restaurace, wellness,
dětský koutek s programem, půjčovna kol.
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Cílová skupina
Který hotel vás naláká spíš?

Už vás nudí hrát s partnerem každý večer scrabble?

Přáli byste si zažít romantiku jako v zamilovaném filmu?

Vychutnejte si západ slunce nad Šumavou se sklenkou v ruce

a večer zrelaxujte při masáži v našem wellness. 

PROHLÉDNOUT POKOJE
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Cílová skupina

Nemá smysl snažit se zaujmout všechny najednou.

● Rozdělte si své klienty do několika skupin.

● Každého tak oslovíte něčím jiným.
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Cílová skupina

Proč by příště jel jinam?

● Zákazník uvidí, že mu rozumíte, že chápete, co prožívá.

● Umíte mu dobře poradit a pomoci.
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Cílová skupina
Proč potřebujete znát svou cílovou skupinu?

Abyste svého ideálního klienta

● zaujali,

● uměli ho oslovit jazykem, kterému rozumí,

● abyste s ním navázali vztah.

Když budete znát jeho radosti i obavy, 
můžete na ně reagovat 

a nabídnout přesně takový produkt, který klient potřebuje. 
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Cílová skupina
Kdo je váš ideální zákazník?

● Vidí ve vaší službě nebo produktu hodnotu,

● dokáže ji ocenit,

● a má pravomoc si ji pořídit.
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Cílová skupina
Marketingová persona

● Čím lépe rozumíte svému zákazníkovi, tím snáz ho 
oslovíte a udržíte si ho.

● „Marketingová persona“ je zosobnění vašeho zákazníka.

● Slouží k tomu, abyste svého zákazníka dokonale prokoukli.
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Marketingová persona

?
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Marketingová persona
Pracovní materiály

www.tydve.cz/workshop

Marketingová persona byla vytvořena podle materiálů Školy copywritingu Lucie Koubek, 
www.luciekoubek.cz
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Marketingová persona

Je to žena, nebo muž?

Jaké má jméno?

Můžete ho pojmenovat jménem vašeho konkrétního ideálního 
zákazníka, snáz si ho pak představíte a bude se vám o něm 

lépe přemýšlet.

1/18
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Marketingová persona

Kolik mu je let?

V jakém věkovém rozpětí je váš ideální zákazník 
zastoupen nejvíce?

2/18
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Marketingová persona

Kde bydlí?

Ve městě, nebo na vesnici? V domě?
V panelákovém bytě, kde třeba řeší málo místa?

3/18
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Marketingová persona

Kde pracuje?

Je zaměstnanec, OSVČ nebo ředitel firmy?
Je na mateřské, student, v důchodu…?

4/18
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Marketingová persona

Kolik vydělává?

Zkuste to odhadnout. Tahle informace vám může prozradit 
mnohé vzorce chování, ale i to, jak moc si váží svého volného 

času a do čeho je nebo není ochoten investovat.
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Marketingová persona

Jaký je jeho rodinný stav?

Jinak se jako zákazník chová bezdětný student, jinak rozvedená 
žena s odrostlými dětmi a jinak třeba nezadaný muž.
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Marketingová persona

Má děti? Kolik?

Pokud je váš ideální zákazník rodičem, má úplně jiné priority, 
potřeby i časové možnosti než student nebo žena, které už děti 

vylétly z hnízda.

7/18
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Marketingová persona

Co je pro něj v životě důležité?
Jaké hodnoty vyznává?

Jak by se dal popsat jeho životní styl?

Je pro něj důležitá ekologie, šetrný životní styl a minimalismus? 
Jde mu o kvalitu a společenský status? Řeší kariéru?

8/18
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Marketingová persona

Jakou má povahu?
Které vlastnosti jsou pro něj typické?

Pečlivá žena bude mít jiné potřeby než bohémský motorkář.
Působí na něj emocionální argumenty, nebo chladná logika?

9/18
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Marketingová persona

Jak tráví svůj volný čas?

Kolik má volného času?
Tráví ho s rodinou nebo s partnerem? Co ho baví?

O co se zajímá? Je milovníkem sportu, nebo kultury?
Jakou hudbu poslouchá?

10/18
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Marketingová persona

Jaký problém řeší váš ideální klient
(v souvislosti s vaším oborem)?

Jakou má potřebu? Jaký problém? O co mu jde?
Na co si stěžuje? Co ho pálí?

Jaké situace ve svém životě nesnáší?
A co mu usnadňuje život?

11/18
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Marketingová persona

Jak by se jeho problémy daly řešit?

Jak mu pomůže váš produkt nebo služba?
Jak se změní jeho situace,až začne vašich služeb/produktů 

využívat?

12/18
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Marketingová persona

Co mu brání problém vyřešit?

Jak se ho pokouší řešit? Proč se mu to nedaří?
Jaké strachy, nejistoty a obavy mu v tom brání?

13/18
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Marketingová persona

Kým je váš zákazník teď a kým chce být?

V jaké situaci, na jaké pozici, v jaké roli se váš klient nachází 
a co by na tom chtěl změnit?

Jak to bude vypadat potom? Jak mu váš produkt pomůže?

14/18
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Marketingová persona

Jaká slova má rád?

Jaká je jeho typická slovní zásoba? Jaké konkrétní výrazy 
používá, když mluví o svém problému či jeho řešení?

15/18
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Marketingová persona

Jaké jsou jeho typické hlášky směrem k produktu?

Mohou být pozitivní i negativní. 
Např.: „Já se prostě každé ráno líčit nestíhám!“
Nebo: „Na mě nikdy žádná dieta nefungovala.“

16/18
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Marketingová persona

Jaké komunikační kanály využívá?

Potkáte ho spíš na
e ‑mailu, Instagramu, TikToku, Facebooku nebo LinkedIn?

17/18
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Marketingová persona

Jak vypadá jeho běžný pracovní den?

Popište ho co nejpodrobněji.
V kolik vstává, co snídá, jak jezdí do práce,

co tam dělá, v kolik se vrací, jak tráví večery… 

18/18
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Orientace na klienta

Pro koho píšeme všechny texty?

Na texty se díváme očima ideálního klienta.
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Orientace na klienta
Texty na webu

● Co o vás váš klient potřebuje vědět?

● Kde to bude hledat?

S nadsázkou lze říci:

„Web není vaše vizitka.“
Lucie Koubek



  34 / 64

Orientace na klienta
Funkce webu

● Prezentační

● Prodejní

Co je pro vašeho ideálního klienta důležité?

Produkty – Služby – O nás – Reference – Kontakt
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Orientace na klienta
Home page

● Funguje jako rozcestník

● Zákazník by se měl dozvědět:

– Kde je;
– Co tu najde;
– Kde to najde;
– Jak mu to pomůže;
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Orientace na klienta
Home page
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Orientace na klienta
Home page
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Orientace na klienta
Stránka „O nás“

● Buduje vztah

● Posiluje důvěru

● Osobní příběh

● Co a proč děláte?

● Jak jste se k tomu dostali?

● Bude se s vámi dobře 
spolupracovat?
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Orientace na klienta
Stránka „O nás“
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Orientace na klienta
Produkty a služby

● Rozptýlení obav a práce s touhou klienta

● Strukturovaný přehled služeb a produktů

● Jejich popis

● Ceník

● Výzva k akci – objednání nebo koupi
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Orientace na klienta
Produkty a služby
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Orientace na klienta
Reference

● Buduje důvěru.

● Není nad přímou zkušenost jiných zákazníků.

● Přináší různé úhly pohledu a detaily, které by vás ani 
nenapadly.
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Orientace na klienta
Reference
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Orientace na klienta
Kontakt

● Telefon
● E-mail / kontaktní formulář
● Adresa provozovny
● Otevírací hodiny
● „Jak se k nám dostanete“
● Fotka / mapa
● Odkaz na sociální sítě
● Údaje o živnosti

sídlo, IČO, DIČ, zápis v Živnostenském rejstříku



  45 / 64

Orientace na klienta
Výzva k akci

● Patří na konec každého textu
● Musí jít snadno provést

– tlačítko
– telefon s výzvou
– kontaktní formulář

„Sdílejte článek“

„Zaregistrujte se na kurz“

„Podívejte se na video“

„Přečtěte si...“

„Objednejte se“
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Orientace na klienta
Jazyk

● Všímejte si, jaká slova vaši zákazníci používají.
● Zapojte obraty z referencí.
● Tykat nebo vykat?
● Rozumí odborným termínům?
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Sociální sítě

V Česku používá Facebook

už více než polovina populace.

     Odhad CzechCrunche z roku 2020
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Sociální sítě
Co lidi dělají na sociálních sítích?

● baví se

● sledují životy ostatních

● sdílí své zájmy a koníčky

● hledají novinky 
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Sociální sítě
Typický uživatel

● rychle sjíždí obsah a vybírá si jen to, co ho zaujme

● nečte pozorně, těká, je roztržitý

● nemá čas, nesoustředí se

● sleduje sociální sítě z mobilu nebo z počítače?
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Sociální sítě
Pozornost

Nejcennějším artiklem na soc. sítích je vaše POZORNOST

Lidé se zaměřují na to, co:

● jim dává smysl, má pro ně osobní význam,

● zapadá do jejich vidění světa,

● je plné emocí,

● už předtím někde viděli,

● má příběh,

● je překvapivé nebo šokující.
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Sociální sítě
Pozornost

Lidé na sociálních sítích

● věnují pozornost vizuálnímu sdělení

● k textu se dostanou často až na základě obrázku

● Obrázky předají informaci rychle a efektivně
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Sociální sítě
Obsah

● Co zajímá vaši cílovku?

● Na co se zákazníci často ptají?

● S čím mají problém?

● Jak jim mohu pomoct?

● Co nenajdou jinde než u nás?

● Něco nového v oboru?

● Novinky u nás?

● Know-how, rady, tipy.
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Sociální sítě
Typy příspěvků

● novinky, akce, slevy

● tipy a know-how

● inspiraci

● humorné příspěvky 

● zákulisní fotky

● mikropříběhy

● prodejní příspěvky

● ankety

● motivační citáty

● reference

● články (vaše i cizí)

● krátké testy, typologie 
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Sociální sítě
Co funguje

● emotikony

● dobrý vizuální obsah

● pestrost obsahu

● neformální jazyk

● označte lidi, o kterých 

mluvíte

● označte místo nebo 
událost, kde právě jste

● přidejte k příspěvku náladu 
(„cítí se...“) 

● stories

● točte videa přímo na 
Facebooku

● přidejte výzvu k akci
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Sociální sítě
Příklady dobré praxe
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Sociální sítě
Příklady dobré praxe



  57 / 64

Sociální sítě
Příklady dobré praxe
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Sociální sítě
Příklady dobré praxe
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Sociální sítě
Příklady dobré praxe
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Sociální sítě
Příklady dobré praxe
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Sociální sítě
Příklady dobré praxe
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Sociální sítě
Příklady dobré praxe
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Sociální sítě
Příklady dobré praxe
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