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Toľko ľudí už vďaka fanpage na Facebooku zbohatlo...

A vy sa môžete stať jedným z nich! Stačí si ju len založiť a občas pridať nejaký 
príspevok.

Alebo nie?

Nuž, naozaj to takto fungovalo... asi tak v roku 2010.

Ale odvtedy sa veľa zmenilo. Svoju fanpage už má aj susedov pes. Pravidlá  
sa menia rýchlejšie ako predpoveď počasia. A oklamať najnovšie algoritmy je 
už pomaly nemožné. 

Naozaj sa ešte dá zarobiť pomocou fanpage na Facebooku?

Áno.

Ako to viem?

Pretože mne samému to tak funguje. A tiež viem o mnohých ďalších, ktorým 
fanpage pomáha získavať klientov.
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Ale mnohým sa to nedarí... Prečo?

Čítajte ďalej a dozviete sa, ktorých 7 chýb na fanpage robí väčšina obchodní-
kov (a možno aj vy). Naučím vás, ako sa im vyhnúť a ako môžete aj vy lacno 
získavať klientov z Facebooku.

1.Chýba vám stratégia
Keby ste si ku mne prisadli v bare a opýtali sa ma:        

„Martin, ja neviem, kde robím chybu... mne tá fanpage dáko nefunguje.“ 

Odpil by som si pomaly z pohára a opýtal sa vás:

„A ako presne by mala fungovať?“

Veľa obchodníkov si totiž založí fanpage, raz za čas pridajú príspevok a čakajú, 
že sa niečo stane. Že sa dostaví nejaký úspech.

Ale ak neviete čo chcete dosiahnuť, len ťažko to dosiahnete.

Úplne na začiatku by ste si teda mali určiť cieľ. Chcete sa zviditeľniť?  
Budovať povesť experta?  Zvyšovať návštevnosť? Získavať nových klientov? 
Od toho sa bude odvíjať, aké typy príspevkov budete pridávať, ako často, ktoré 
štatistiky budete sledovať...
Ďalší dôležitý krok je určenie cieľového publika (v jazyku marketérov  
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persóny alebo avatara). Zadefinujte si čo najpresnejšie, pre koho budete  
pridávať príspevky.        Úplne iný jazyk totiž použijete, ak sa zameriate  
na teenagerov, a zas iný, ak na vrcholových manažérov. 

2. Nepridávate príspevky pravidelne
Kopa fanúšikov, ktorí hltajú každé vaše slovo. 

To je sen každého, kto si založí fanpage. Ale ak nie ste zbožňovaná celebrita, 
nebude to také ľahké. (Na to ste už možno prišli aj sami.)

Ale mám aj dobrú správu.

Nie je to nemožné! A na začiatok mám aj dobrú radu: Začnite tým, že budete 
príspevky pridávať pravidelne.

Nemôžete totiž čakať, že keď sa ozvete raz za čas, vaši fanúšikovia vás 
budú zbožňovať. Tak to jednoducho nefunguje. Veď ste pre nich úplne cudzí 
človek.

Skúste sa na nich pozerať ako na priateľov, nie klientov       . Ak sa kamarátovi  
ozvete raz za mesiac a aj to len s nejakou obchodnou ponukou... asi už dlho 
kamaráti nebudete.

Preto si nájdite čas na pravidelné pridávanie kvalitných, poučných, vtipných  
či užitočných príspevkov pre svojich nových „obchodných priateľov“. A za chvíľu 
sa možno naozaj začnú tešiť na každý váš nový status.

Tip pre zaneprázdnených (a lenivých): Na internete nájdete množstvo  
aplikácií, ktoré vám s pravidelným pridávaním príspevkov pomôžu (napríklad 
Buffer, Sprout Social, Recurpost...). Možnosť naplánovať si príspevky dopre-
du máte aj na Facebooku. Stačí, keď namiesto publikovania príspevku kliknete 
na Naplánovať:

https://buffer.com/
https://sproutsocial.com/small-business/
https://recurpost.com
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3. Nerozprávate sa s fanúšikmi
„Milí fanúšikovia, teraz mám na práci dôležitejšie veci, takže na vás nemám čas.“

To by ste im asi nechceli povedať, však? To by budovaniu vašej fanpage veľmi 
nepomohlo...

A napriek tomu takýto odkaz „vysielajú“ mnohí obchodníci. Môžu pridávať  
tie najlepšie a najzaujímavejšie príspevky, ale ak urobia túto jednu chybu,  
vlastne svojim fanúšikom hovoria, že ich vôbec nezaujímajú.

Aká chyba to je?

Nerozprávajú sa s nimi. Neodpovedajú na otázky. Nesnažia sa skamarátiť.  
Proste len pridajú príspevok a odídu.

Ale spomeňte si, čo som vám povedal v predchádzajúcej časti.

Facebook je sociálna sieť, tak sa snažte byť sociálny. Pustite sa s ľuďmi  
do rozhovoru a pomáhajte im. To je najlepšia cesta ako premeniť „náhod-
ných okoloidúcich“ na verných klientov.

Ako na to?

• Odpovedajte na otázky v komentároch (čo najrýchlejšie).
• Pýtajte sa aj vy ich, aby videli, že sa o nich úprimne zaujímate.
• Raďte a pomáhajte, aj keď to niekedy znamená odhaliť trochu  
 z vášho know-how.
• Buďte uvoľnení a sami sebou. Aj keď je to vaša „biznis“ stránka,  
 neznamená to, že musíte byť nudný a suchý.
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4. Neplatíte si reklamu

Áno, viem. Čaro fanpage je v tom, že je zadarmo. 

A je pravda, že ak sa o ňu staráte správne, prinesie vám sladké ovocie úplne 
zadarmo.

Je to podobné, ako keď sa s láskou staráte o svoju malú záhradku. Keď budete 
mať trpezlivosť, môžete si v lete užiť sladké jahody.

Ale ak si zaplatíte reklamu, dostanete sa na úplne iný level. Zrazu sa stanete 
majiteľom veľkej farmy, kde vám pomáhajú veľké stroje a kopa zamestnancov. 
Ak túto farmu vediete správne, môžete si užívať jahody kedy len chcete a koľko 
len chcete.

(Nápoveda: Jahody sú váš zisk :) )

Reklama vám jednoducho pomôže získavať klientov oveľa rýchlejšie, ako to do-
kážu príspevky na vašej fanpage. Facebook sa totiž priznal, že vaše príspevky 
pred vašimi fanúšikmi skrýva! Takže nikdy ich neuvidia všetci fanúšikovia, ale 
len malá časť z nich. 

Najjednoduchšie riešenie?

Kliknite na Propagovať príspevok. Za pár klikov (a eur) dostanete svoj príspe-
vok medzi množstvo ľudí.

Zložitejšie, ale často aj ziskovejšie riešenie?

Spustite si reklamu cez Správcu reklám. Možno vám bude chvíľu trvať, kým sa v 
ňom zorientujete, ale potom si môžete nastaviť všetko úplne podľa seba. 

Bojíte sa pustiť sa do reklám naplno?

Môžete začať investovať len 1€ denne. Naozaj, ak obetujete jednu kávu 
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denne, môžete osloviť aj stovky potenciálnych klientov. 

Alebo získajte náskok a vyhnite sa zbytočným chybám tak, že si necháte  
poradiť od skúsených odborníkov. Práve teraz sa môžete napríklad prihlásiť  
do kurzu Facebook reklama po lopate.

5. Nezaujímajú vás štatistiky

Prečo by vôbec niekoho zaujímali? Veď matematika je nudná, nie?

Nebojte sa, pokojne môžete zabudnúť na smerodajné odchýlky, toto je  
štatistika, ktorá vás bude baviť. Pod záložkou Štatistiky na vašej fanpage sa  
totiž ukrývajú veľmi zaujímavé veci.

Dozviete sa tam napríklad:

• kedy je pre vás najlepší čas na publikovanie príspevkov
• aký typ príspevkov ľudí najviac zaujíma
• kto je váš typický fanúšik
• aké sú najlepšie príspevky vašej konkurencie

Takže sa vlastne môžete dostať k „tajným“ informáciám, ktoré vám pomôžu 
získať priam neférový náskok. To už nie je také nudné, však?

6. Porušujete pravidlá

Že vás sa to netýka? Že vy nerobíte nič zlé?

Tak to si dajte pozor!

http://kralfanpage.sk/online-fb-reklama-497/
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Čudovali by ste sa, koľko stránok úplne bežne porušuje pravidlá Facebooku.  
Až sa vám môže zdať, že na tom nie je nič zlé.

Ale výhovorka „Veď oni to robia tiež“ pred Facebookom neobstojí. Porušovanie 
pravidiel neberie na ľahkú váhu, a tak vám môže za trest vymazať príspevok 
alebo aj celú fanpage.

Preto si dajte pozor, aby ste neurobili niektorý z bežných prešľapov, napríklad:
Vyzývanie ľudí, aby komentovali alebo označovali v komentároch svojich pria-
teľov. 

• Vyzývanie na označenie Páči sa mi to (Napr. „Ak súhlasíte, dajte lajk“)

• Používanie podmienky v súťaži Zdieľajte príspevok.
• Porušovanie autorských práv (Zdieľanie cudzích obrázkov,  
 ak nemáte súhlas autora).
• Používanie obrázkov „pred“ a „po“ v reklame.
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7. Zabudli ste na užitočné informácie

Predstavte si, že vaša fanpage niekoho zaujala. Rozmýšľa, že by sa stal vašim 
klientom.

„Super!“ vravíte si. „Na toto som čakal.“

Ale zrazu...

Chce v sekcií Informácie nájsť odkaz na váš web. Alebo by si ešte rád prečítal 
pár slov o tom, čo ponúkate a odkiaľ to vlastne ste. 

Ale keď si túto stránku otvorí... zíva prázdnotou. Nič z toho tam nevie nájsť,  
a tak odchádza preč.

Tento príbeh so smutným koncom sa žiaľ opakuje dosť často. A tiež dosť  
zbytočne.

Veď stačí tak málo - len vyplniť niekoľko základných údajov. Ľuďom tým 
však ušetríte veľa času a energie. (Nezabúdajte, ľudia na internete sú leniví!)

Aby ste neprichádzali zbytočne o klientov, skontrolujte, či máte vyplnené  
všetky údaje na stránke s Informáciami. Určite nezabudnite na:

• správnu kategóriu vašej fanpage
• e-mailovú adresu
• telefónne číslo
• odkaz na webstránku
• adresu a otváracie hodiny (Veľmi dôležité, ak máte aj kamennú  
 predajňu!)
• krátky popis o vás, vašich službách či produktoch a prečo ste lepší  
 ako konkurencia
• text tlačidla s výzvou k akcii
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Ste pripravený nakopnúť vašu fanpage?

Ak ste práve zistili, že na vašej fanpage robíte niektoré z týchto 7 chýb, nevadí. 

Teraz máte šancu ich napraviť. Pustíte sa do toho? 

Rady, ktoré ste dostali v tomto e-booku, nie sú vôbec zložité. Veľa z nich doká-
žete dať do praxe ihneď. A keď sa vám to podarí, vaša fanpage bude na najlep-
šej ceste za úspechom. Bude môcť rásť, získavať nových fanúšikov a premieňať 
ich na platiacich klientov. 

Nestačilo vám to? Chcete odhaliť fanpage stratégie profesionálnych  
marketérov? Potom kliknite sem a prihláste sa do kurzu Kráľ fanpage Premium. 
Naučíte sa, ako zo svojej fanpage urobiť skutočnú továreň na zákazníkov.

http://kralfanpage.sk/sp-497/

