
Marketingová persona

Váš ideální zákazník

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

1 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.

2 Kolik je mu let?

V jakém věkovém rozpětí je váš ideální zákazník zastoupen nejvíce?

3 Kde bydlí?

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

4 Kde pracuje?

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

5 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.

6 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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7 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.

8 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?

9 Jakou má povahu? Které vlastnosti jsou pro něj typické?

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

10 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?

11 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?

12 Jak by se jeho problémy daly řešit?

Jak mu ve skutečnosti pomůže váš produkt nebo služba? Jak se změní jeho situace, až začne 
vašich služeb/produktů využívat? Co nejvíc ocení? Co je hlavním důvodem, proč si váš 
produkt koupí, proč vaši službu využije?

13 Co mu brání problém vyřešit?

Jak se ho pokouší řešit? Proč se mu to nedaří? Jaké strachy, nejistoty a obavy mu v tom 
brání?
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14 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?

15 Jaká slova má rád?

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

16 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.“

17 Jaké komunikační kanály využívá?

Potkáte ho spíš na e-mailu, Instagramu, TikToku, Facebooku nebo LinkedIn?
Má smysl natáčet videa na TikTok, když je vaše cílovka ve věku 50+? ;-)

18 Jak vypadá jeho běžný pracovní den?

Popište co nejpodrobněji klientův běžný den. V kolik vstává, co snídá, jak jezdí do práce, co
tam dělá, v kolik se vrací, jak tráví večery… Čte e-maily už ráno, nebo až po práci? Surfuje 
po sociálních sítích po cestě do práce, nebo předtím, než jde spát?
Čím konkrétnější budete, tím lépe si svého ideálního klienta dokážete představit a tím snáz 
se vám pro něj bude psát (a vůbec mu lépe vyjdete vstříc).
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