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Takže, vaša reklama nefunguje tak, ako ste si predstavovali.

A tak asi rozmýšľate:

„Kde som spravil chybu? Je to kvôli zlému obrázku, že ľudia na moju reklamu 
neklikajú?“ 

„Alebo som niečo pokazil v nastaveniach? Asi som tam na začiatku mal  
zaškrtnúť iné políčko...“

„A čo ak ľudia vôbec nemajú záujem o moje služby? Skrachujem, ako Milan  
od susedov, čo ho potom opustila žena...“

Viem, ako sa cítite. 

Nie že by ma chcela opustiť žena, ale aj ja som raz začínal s Facebook  
reklamou. A viem, že jeden z najhorších pocitov je, keď vôbec neviete, kde je  
chyba. Keď netušíte, čo by ste mali zmeniť a ako.

Ale teraz zahoďte pochybnosti za hlavu, pretože v tomto e-booku sa dozviete:

•	 akých	8	bežných	chýb	robia	začiatočníci pri vytváraní Facebook  
 reklamy a oberajú sa tak o výsledky
• ktoré z nich ste urobili aj vy (ups!)
•	 čo	presne	musíte	zmeniť, aby sa vašej reklame (a vášmu biznisu)  
 začalo dariť
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Ako z tohto e-booku vyťažiť maximum 
(ak to s vašou reklamou myslíte vážne)

1. Prebehnite si celý e-book očami
2. Vytlačte si tabuľku na konci, pripravte si pero a 15 minút vášho času
3. Prejdite si (tentoraz poctivo) všetkých 11 bodov
4. Pri každom z nich si úprimne odpovedzte na otázky na konci a obodujte 
svoju reklamu (kľúčové slovo: úprimne)
5. Spočítajte body a pozrite sa pravde do očí
6. Napíšte si zoznam chýb, ktoré opravíte do 7 dní (moja rada: začnite tými 
najľahšími)
7. Sledujte nové, lepšie výsledky svojej reklamy a užívajte si ten pocit :)

Dobre, dosť bolo rečí... Môžeme ísť na to?
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#1: Propagovanie príspevkov
Vyskladajte	si	to	podľa	seba

Každý správca stránky na Facebooku rýchlo zistí, že existuje nejaké propagova-
nie príspevkov. 

Facebook chce, samozrejme, zarobiť čo najviac, a tak vám túto možnosť  
reklamy začne ponúkať pomaly na každom kroku.

A nie je vôbec zlé, ak tomu občas podľahnete. Pre	začiatočníkov	je	to	dokon-
ca	tá	najlepšia	a	najľahšia	cesta,	ako	sa	na	tejto	sociálnej	sieti	zviditeľniť.	
Facebook od vás potrebuje len pár klikov a zvyšok zariadi sám. Nemáte sa  
kde pomýliť.

Ale asi začínate tušiť, že niekde bude háčik...

Je to podobné, ako keď prídete do istej fast-food reštaurácie a vypýtate  
si cheeseburger. Dostanete cheeseburger a ste spokojný, že ste zahnali hlad.

Ale existuje aj iná fast-food reštaurácia. Keď si v nej vyberiete šunkový sendvič, 
obsluha za pultom na vás spustí spŕšku otázok: „Aký druh pečiva si prosíte? 
Tmavé, syrové či sezamové? Ktorú zeleninu si vyberiete? Chcete dvojitú porciu 
syra? A akú veľkosť sendviča?“ A keď už tajne dúfate, že vám konečne dajú váš 
šunkový sendvič... „A ktorú omáčku?“

Poznám ľudí, ktorým to pripadá otravné. Veď sa chcú iba rýchlo najesť!  
Ale na druhej strane to je skvelé. Môžete si vyskladať presne taký sendvič,  
ako máte radi. Do poslednej ingrediencie. 

Prečo o tom hovorím?

Pretože	Propagovanie	príspevku	nebude	také	účinné,	ako	keď	si	reklamu	
do	posledného	detailu	nastavíte	v	Správcovi	reklám.
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Môže to byť zložité, zdĺhavé a otravné. S tým súhlasím. Ale ponúka oveľa, oveľa 
viac možností!

Pokročilé nastavenie cielenia a rozpočtu, umiestnenie reklamy či AB testovanie 
- o to všetko prídete, ak si zvolíte ľahšiu cestu cez Propagovanie príspevku. 

Vyberte si preto radšej Správcu reklám s jeho nekonečnými možnosťami.  
Získate šancu dosiahnuť omnoho lepšie výsledky.

Otázka:
Vytvárate vaše reklamné príspevky aj cez Správcu reklám?

(Odpoveď si zaznačte do tabuľky na konci.)
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#2. Marketingový cieľ
Dajte	si	pozor,	čo	si	želáte

Muž oslavoval 60 rokov, keď sa mu zrazu zjavila dobrá víla: „Ako darček  
k tvojim narodeninám ti splním jedno želanie. Čo by si chcel?“ Muž sa na chvíľu 
zamyslí a potom si spomenie na svoju 60-ročnú ženu. „Chcel by som,“ hovorí 
potmehútsky „aby som mal o 30 rokov mladšiu ženu!“ 

Víla švihne čarovným prútikom a bum! Muž je na oslave svojej 90ky...

Uznávam, tento vtip nie je až taký vtipný, ale určite je poučný. Dajte si pozor,  
čo si želáte, mohlo by sa vám to splniť!

Napríklad, Facebook berie vaše želania až smrteľne vážne. 

Ak si za cieľ svojej reklamnej kampane zvolíte:

•	 Interakciu,	Facebook ju bude ukazovať ľuďom, ktorí veľa	lajkujú,	ko-
mentujú	a	zdieľajú.	
•	 Návštevnosť, zobrazí sa hlavne ľuďom, ktorí často	klikajú na odkazy. 
•	 Konverzie, Facebook vyberie ľudí, ktorí sú „náchylní“ urobiť	na	webe	
nejakú	akciu	(stiahnuť si e-book, objednať si produkt...).

A podobne je to aj s ostatnými cieľmi. Ako teda vybrať tú správnu možnosť?
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Ukážme si to na príklade:

Chcem zvýšiť čítanosť nového článku. Zvolím si teda za cieľ Návštevnosť a nie, 
napríklad, Interakciu. Pretože ak si vyberiem Interakciu, tak mi Facebook nájde 
ľudí, ktorí najviac lajkujú a komentujú, ale nelikajú na reklamu. 

Alebo by som chcel získavať kontakty výmenou za e-book. Takže mojím cieľom 
budú Konverzie. Hovorím tým Facebooku, nech zoženie ľudí, ktorí sú najviac 
náchylní stiahnuť si e-book. Ak by som si vybral Návštevnosť, tak by síce veľa 
ľudí na reklamu kliklo, ale len málo by mi dalo svoj kontakt. 

Preto si dajte pozor, aký cieľ si vyberiete. Mohol by sa vám splniť!

Poznámka: Občas nemusí byť také jednoznačné, ktorý cieľ si vybrať. Ak si nie 
ste istí, vyskúšajte viac cieľov a zistíte, ktorý vám prináša najlepšie výsledky.

Otázka:
Vybrali ste si marketingový cieľ, ktorí naozaj zodpovedá tomu, čo by ste chceli 
reklamou dosiahnuť?

(Odpoveď si zaznačte do tabuľky na konci.)
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#3. Publikum
Cieľte	na	všetkých	a	netrafíte	nikoho

Chcete získať z reklamy čo najviac klientov, kontaktov, predajov...?

Samozrejme, že chcete. Hlúpa otázka.

Ale čo to teda znamená pri nastavovaní publika? Že má byť čo najširšie?  
Aby ste zasiahli čo najviac ľudí - mužov, ženy, starých, mladých, proste  
všetkých?

Chyba!

Dokonca jedna z najčastejších.

Z nejakého tajomného dôvodu vždy, keď v nastaveniach prídeme k časti  
publikum, nám začne náš vnútorný hlas našepkávať:

„A si si istý, že chceš cieliť len na 20-ročných? Čo ak tvoja reklama zaujme aj 
niekoho 30-ročného? Áno, radšej ich tam pridaj... A prečo len muži? Dobre, je 
to produkt pre mužov, ale možno ho kúpi nejaká žena ako darček... Presne tak, 
radšej tam daj celé Slovensko!“

Bojíme	sa,	že	by	sme	mohli	prísť	o	nejakého	zákazníka, a tak chceme pre 
istotu cieliť na všetkých. Ale potom sa nám nedarí tak dobre triafať.

Kľúčom k skvelým výsledkom je byť špecifický,	konkrétny	a	presný.

Ako teda zacieliť na svojich ideálnych zákazníkov?

Skúste použiť tento trik. Doplňte vetu:

Len	(vaši	ideálni	klienti)	poznajú	(XYZ),	ale	ostatní	nie.
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Príklad:

Len nadšení lezci poznajú Chrisa Sharmu, ale ostatní nie. (biznis: E-shop s lezec-
kým výstrojom)

Len tí, čo sa zaujímajú o osobný rozvoj poznajú knihu Mních, ktorý predal svoje 
Ferrari, ale ostatní nie. (biznis: Motivačný kouč)

Na čo to je dobré?

Že do svojho publika môžete zahrnúť len tých ľudí, ktorí sa zaujímajú o to „XYZ“ 
(Teda to, čo ľudia mimo vašej cieľovej skupiny nepoznajú).

Ak máte e-shop s lezeckým výstrojom a zamierate sa na tých, čo sa zaujímajú  
o lezenie, mohli by ste stále cieliť príliš široko. Patria tam totiž rôzni amatéri, 
ktorí si to raz skúsili na lezeckej stene, ale nechcú si kúpiť profesionálny výstroj. 

Ale keď zacielite na tých, čo sa zaujímajú o Chrisa Sharmu... To sú tí praví  
lezeckí „fajnšmekri“, tí ideálni klienti, ktorých hľadáte.

Buďte pri cielení čo najviac špecifickí. Nevyhadzujte	 peniaze	 za	 zbytočné	



Copyright 2018 © Online lídri
www.onlinelidri.sk

10

zobrazovanie	reklamy	tisíckam	ľuďom,	ktorých	vôbec	nezaujíma!

Chcete sa rýchlo zorientovať v pokročilých nastaveniach publika? Stiahnite si 
zadarmo e-book Ako cieliť reklamu na Facebooku ako profesionál. Podľa tohto 
návodu to zvládne každý.

Otázka:
Nastavili ste publikum čo najužšie? Snažíte sa zasiahnuť len vašich ideálnych 
klientov a nikoho iného?

(Odpoveď si zaznačte do tabuľky na konci.)
 

http://onlinelidri.sk/ebook-cielenie-reklamy/
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#4. Umiestnenie reklamy
Umenie	byť	na	správnom	mieste	v	správnom	čase

S manželkou milujeme wellness. Hlavne ten pocit, keď si po ťažkom týždni  
ľahneme do vyhriatej sauny, relaxujeme a driememe... 

Ak by ste v tej chvíli za mnou prišli a ponúkli mi nejaký biznis produkt,  
okamžite by som vás poslal kadeľahšie. Prišiel som si predsa oddýchnuť!  
A najmä od práce!

Čo tým chcem povedať?

Vaša	reklama	môže	byť	fakt	nadupaná,	ale	ak	ju	ľuďom	ukážete	v	zlom		
čase,	jednoducho	ju	odignorujú.	A s tým správnym časom súvisí umiestnenie  
reklamy.

Napríklad, ak ste grafický dizajnér a svoju reklamu na vytvorenie firemného 
loga ukážete ľuďom na Instagrame, môžete pohorieť.

Oni si totiž prišli pozerať fotky svojich priateľov. Zabíjať čas. Na chvíľu vypnúť. 
A hlavne, nerozmýšľať nad prácou.

Skúsenosti tiež ukazujú, že ak chcete niečo predať, zamerajte sa na ľudí  
za počítačom. Ešte stále nie sú nákupy cez mobil také populárne ako tie „klasic-
ké“ spoza počítača. A aj keď za reklamu kvôli väčšej konkurencii zaplatíte o čosi 
viac, neskôr sa vám to vráti vo vyšších tržbách.

Chcete prilákať ľudí na blog? Ušetrite si drahé zobrazovanie na počítačoch.  
Aj tak už viac čítame na mobiloch a tabletoch, keď sa nudíme v autobuse, 
reštaurácii a vlastne, všade. 

Nie ste si istí, čo si vybrať?

Nechajte si poradiť od Facebooku. Podľa cieľu reklamy odporúča takéto  

http://nilujemewellness.sk
https://www.facebook.com/business/help/965529646866485
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umiestnenia:
• Povedomie o značke: Facebook, Instagram
• Interakcia: Facebook, Instagram
• Pozretie videa: Facebook, Instagram, Audience Network
• Inštalácie aplikácie: Facebook, Instagram, Messenger, Audience Network
• Návštevnosť: Facebook, Messenger, Audience Network
• Nákupy z katalógu: Facebook and Audience Network
• Konverzie: Facebook, Messenger, Audience Network

Najlepšie však spravíte, keď	si	sami	otestujete	viac	možností	a	nájdete	tú,	
ktorá	vám	prinesie	najlepšie	výsledky. Ktorá to je? 

To zistíte, keď si dáte zobraziť výsledky podľa platforiem či zariadení:

Otázka:
 Vyskúšali ste viac rôznych umiestnení a nakoniec vybrali to najúspešnejšie?

(Odpoveď si zaznačte do tabuľky na konci.)

https://www.facebook.com/business/help/965529646866485
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#5. Obrázok
Nebojte	sa	vyložiť	karty	na	stôl

Skúste si tipnúť.

Ktorá z týchto dvoch reklám dlhodobo zarába? A do ktorej sme investovali 
50€, ale nepriniesla ani jeden predaj? (Nápoveda: Sú úplne rovnaké, líšia sa  
len v obrázku) 

Reklama A                                                           Reklama B

Nebudem vás naťahovať. Úspešnejšia bola reklama A.

Reklama B pohorela. Na celej čiare. 

Ako je to možné?
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Veď tá fotka je super. Profesionálna, farebná, veľmi moderná. Ženám sa páči. 
Čo je teda na nej také zlé?

Možno vás to prekvapí, ale	táto	fotka	je	„zlá“	preto,	že	z	nej	nie	je	jasné,	čo	
ponúkame.

Na prvý pohľad by ste povedali, že ide o nejaký článok na blogu. Ale v skutoč-
nosti šlo o predaj knihy „107 fit receptov“. Naopak, z obrázku v reklame A to je 
úplne jasné. 

„Počkaj, Martin, to sa mi nezdá... Ja som myslel, že treba predávať nenápadne.“

Ak ste si to práve pomysleli, tak pravdepodobne robíte vo vašej reklame chybu. 
Základné pravidlo totiž znie: Nikdy	v	reklame	nezavádzajte!	Vyložte pekne 
karty na stôl. Inak váš bankový účet môže skončiť podobne ako naša reklama 
B, na mínus 50€.

Obrázok z reklamy B zavádza, a to je chyba. Klikali naň ľudia, ktorí si chceli  
prečítať článok zadarmo a nemali záujem nič kupovať. Za to na reklamu  
A klikli tí, ktorým sa kniha zapáčila, chceli o nej vedieť viac a neskôr si ju možno 
aj kúpiť. 

Preto hrajte fér a zvoľte obrázok, ktorý ľuďom povie o vašej ponuke čo najviac. 
Oslovíte	tak	ľudí,	ktorú	o	ňu	majú	skutočný	záujem. Tým ostatným ušetríte 
čas a sebe zopár eur.

Otázka:
Je z obrázku vo vašej reklame jasné, čo ponúkate? Či je to článok na blogu,  
e-book zadarmo, fyzický produkt, služba alebo čokoľvek iné?

(Odpoveď si zaznačte do tabuľky na konci.)
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#6. Predajný argument
Predbehnite	Usaina	Bolta

5 sekúnd.

Asi toľko času máte, aby ste sa im predstavili.

Ak	za	5	sekúnd	nedokážu	ľudia	pochopiť,	o	čom	je	vaša	ponuka	(a	prečo	
je	lepšia	ako	tá	od	konkurencie),	vaša	reklama	nebude	úspešná.	Aspoň	nie	
tak	úspešná,	ako	by	mohla	byť.

„To sa nedá, Martin. Za 5 sekúnd si nezaviažem ani šnúrky na topánkach.  
Ako mám stihnúť ľuďom vysvetliť, aký je môj produkt super...“

Uznávam, občas sa pri tom zapotia aj lepší copywriteri. Ale s týmto osvedčeným 
postupom ľudí zaujmete rýchlejšie, ako Usain Bolt zabehne stovku.

Skúste si odpovedať na 4 jednoduché otázky:

•	 Čo? (Čo vlastne ponúkate? E-book? Kurz? Poradenstvo? Televízor?)
•	 Prečo?	(Aký hlavný benefit alebo úžitok to ľuďom prinesie?  
 Aký problém im to vyrieši?)
•	 Bez	čoho?	(Niečo, čo ľudia neznášajú pri riešení tohto problému  
 a čomu by sa radi vyhli.)
•	 Pre	koho? (Kto je vaša cieľová skupina?)

Potom už len stačí odpovede poskladať do jednej reklamy a vyjadriť ich  
v obrázku, nadpise a texte.

Ale ukážme si radšej nejaký príklad. Napríklad reklamu na knihu receptov,  
ktorú sme tu už raz mali:
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Čo: kniha s receptami

Prečo:	 aby dosiahla dlhodobo krásnu a zdravú postavu, aby bola v lete  
hviezdou na pláži

Bez	čoho:	bez jojo efektu, bez toho, aby musela jesť to, čo jej nechutí a robiť, 
čo ju nebaví

Pre	koho:	aj keď to nie je v texte vyslovene spomenuté, z reklamy je jasné,  
že je pre ženy, ktoré chcú schudnúť
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Čo:	živý seminár o Facebook reklame

Prečo:	budú vedieť od úplných základov nastaviť reklamy, ktoré budú neustále 
prinášať nových zákazníkov

Bez	čoho:	bez zbytočnej teórie, len tipy a rady overené v praxi

Pre	koho:	pre začiatočníkov

(Bonus: Tu sme použili aj „stratégiu nedostatku“ - kapacita je obmedzená!)
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Všetky tieto informácie dokážete z týchto reklám pochopiť za pár sekúnd.  
Najskôr	vám	v	tom	pomôže	obrázok,	ktorý	si	všimnete	ako	prvý,	potom	
nadpis	a	nakoniec	aj	rýchle	„preskenovanie“	textu	očami.	Keď vás ponuka 
zaujme, prečítate si text pozornejšie a, samozrejme, kliknete na odkaz.

Otázka:
Dokážu ľudia vašu ponuku (a jej výnimočnosť) pochopiť za 5 sekúnd?

(Odpoveď si zaznačte do tabuľky na konci.)
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#7. Odkaz na web
Kam	posielate	svojich	zákazníkov?

Predstavte si, že idete po ulici a všimnete si vo výklade reklamný plagát:  
Zľava 70% na všetky košele!

„Super,“ hovoríte si. „Už by sa mi zišla nejaká nová.“

Veselo vstúpite do obchodu a pohľadom prebehnete všetky regály. Najskôr 
sprava doľava, potom zľava doprava. Vidíte svetre, tričká, nohavice... ale košele 
nikde. Aj by ste sa niekoho opýtali, ale predavač si asi odskočil.

Chvíľu sa ešte obzeráte po obchode, ale nakoniec odchádzate. Asi to bol  
len nejaký marketingový trik...

Takýto nepríjemný zážitok by ste v svojej predajni zákazníkom určite nepripra-
vili. Prečo ho potom toľkí obchodníci na ľudí „nastražia“ vo svojej reklame? 

Napríklad, v reklame ponúkajú nejaký konkrétny produkt. Ale keď potenciál-
ny zákazník so záujmom klikne na odkaz, dostane sa do kategórie e-shopu  
s desiatkami rôznych produktov. A má len dve možnosti. Buď	bude	listovať,	
prezerať	a	hľadať	produkt,	ktorý	ho	zaujal,	alebo	odíde.	Asi vás neprekvapí, 
že väčšina si zvolí tú druhú možnosť.

Ale netýka sa to len e-shopov. 

Niektorí obchodníci ponúkajú, dajme tomu, nejaký kurz. A kam smeruje odkaz 
z reklamy? Na domovskú stránku, kde je prehľad všetkého od najnovších člán-
kov na blogu cez e-booku na stiahnutie zadarmo až po krátky opis „o mne“. 
Niekde tam určite bude zmienka aj o tom kurze... Ale, úprimne, komu sa to tam 
chce hľadať?

Reklama	 a	 web,	 na	 ktorý	 posielate	 ľudí,	 musia	 obsahovať	 rovnakú		
ponuku.	Bodka.
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A aby ste mi verili, tu je príklad ako to robím ja:

Reklama                                                    Web, na ktorý odkazuje

Otázka:
Obsahuje vaša reklama aj web, na ktorý odkazuje, rovnakú ponuku?

(Odpoveď si zaznačte do tabuľky na konci.)
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#8. Testovanie
(Nie	až	tak)	tajná	zbraň	pre	úžasné	výsledky

V cukrárni majú čokoládovú, vanilkovú, čučoriedkovú a citrónovú zmrzlinu. 

Ako zistíte, ktorá z nich je najlepšia?

Fajn, najskôr vylúčite citrónovú, lebo tú príchuť neznášate. Ale čo zvyšok?  
Môžete si tipnúť a nejakú si vybrať podľa skúseností z minulosti (tak to zvyčaj-
ne robíme).

Ale ak si chcete byť na 100% istý, tak je len jedna možnosť - vyskúšať ich všetky.

Podobne to je aj s reklamou.

Jediný	spôsob	ako	zistiť,	čo	funguje	najlepšie,	je	vyskúšať	to.

Na internete (alebo v tomto e-booku) nájdete veľa užitočných rád, ktoré vychá-
dzajú z niekoho skúseností. Ale vaša cieľová skupina je špecifická. Nebudete 
presne vedieť, čo na nich najlepšie funguje, kým to nevyskúšate.

Možno si vravíte: „Ja svoju cieľovku poznám dobre. Nepotrebujem nič testo-
vať.“

Omyl. 

Vždy je čo testovať. VŽDY. (Pre istotu som to napísal väčším písmom, aby ste si 
to lepšie zapamätali.)

Veď si to predstavte. O koľko viac by ste zarobili, ak by ste zvýšili mieru konver-
zie len o 1%? Alebo o 5%, 10%, 100%...? Stálo by to za to? Podľa mňa hej.

Čo teda znamená testovať reklamu?



Copyright 2018 © Online lídri
www.onlinelidri.sk

22

Ide	o	to,	že	vytvoríte	viac	reklám,	ktoré	budú	úplne	rovnaké...	až	na	jednu	
jedinú	vec.	 Tou vecou môže napríklad byť:

• text nad obrázkom
• obrázok
• nadpis
• text tlačidla
• web, na ktorý sa odkazujete

Možno si ešte spomínate na naše dve reklamy z bodu 5, ktoré sa líšili len obráz-
kom. Jedna skončila 50€ v mínuse, druhá dlhodobo zarába.

Poučenie? Testovať sa naozaj oplatí.

Otázka:
Vytvorili ste viac verzií jednej reklamy, aby ste ju otestovali a vybrali  
tú najúspešnejšiu?

(Odpoveď si zaznačte do tabuľky na konci.)
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Ako je na tom vaša reklama?
Zaznačte si do tabuľky odpovede na otázky z 8 oblastí:

Áno Nie

1. Propagovanie príspevkov

2. Marketingový cieľ

3. Publikum

4. Umiestnenie reklamy

5. Obrázok

6. Predajný argument

7. Odkaz na web

8. Testovanie

Teraz zistite skóre vašej reklamy. Koľko krát ste odpovedali „áno“?

7	až	8	odpovedí	„áno“:
Gratulujem! Vaša reklama je na najlepšej ceste k úžasným výsledkom.  
Nezabúdajte však stále testovať, bez toho vaše zisky z reklamy neporastú.

5	až	6	odpovedí	„áno“:
Výsledky vašej reklamy sú pravdepodobne dobré. Možno lepšie, ako má  
konkurencia. Ale ešte stále je čo vylepšovať, tak šup do práce!

3	až	4	odpovede	„áno“:
Vo svete Facebook reklamy nie ste úplne stratený. Už ste čo-to vyskúšali,  
ale s výsledkami stále nie ste veľmi spokojný. Možno práve tento e-book vás 
nakopne tým správnym smerom k úspechu.

1	až	2	odpovede	„áno“:
Nebojte sa, začiatky sú vždy ťažké (a všetci úspešní obchodníci si nimi  
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museli prejsť). Možno vám to s reklamou na Facebooku zatiaľ nevyšlo, ale verím,  
že keď aplikujete rady z tohto e-booku, rýchlo sa to zmení.

Otázky, pri ktorých ste odpovedali “nie”, ukazujú na chyby vo vašej reklame. 
Napíšte si zoznam týchto chýb, ktoré opravíte do 7 dní:

1. 

2.

3.

4.

5.

Gratulujem! Ak všetko pôjde podľa plánu, už o týždeň sa budete môcť z lepších 
výsledkov vašej reklamy.

P.S.:	Chcete sa o Facebook reklame naučiť ešte viac? Získajte ZADARMO prístup 
k tréningu Ako robiť efektívnu reklamu a reálne získavať klientov z Facebooku.

http://kralfanpage.sk/rpl-sqp/

