
Gratuluji! Je vidět, že Vám záleží na podnikání a chcete pro něj udělat to nejlepší. Zjistili jste, že 
Váš online marketing nefunguje tak, jak si představujete. Kde ale začít při hledání chyb? V tomto 
článku se na to podíváme.

1. Cíl

Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme o tom diskutovat, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme 
dělat. Někteří jsou již na ono slovo alergičtí, ale je to zkrátka základ všeho. Řekla bych, že nejen v 
podnikání. A to magické prozření je - musíme zvolit cíl. Bez cíle se nedostaneme dál a budeme jen 
tak bezcílně bloudit. Cílů dokonce můžeme mít několik.

2. Persona

Už známe cíl. Víme, jakým směrem se chceme vydat. Teď se tedy přesuneme ke kroku č. 2 a tím je, 
že si určíme cílovku. Naši cílovou skupinu, kterou chceme obohatit o naše služby či produkty. Jinak 
se to také nazývá určit persony. Person můžeme mít několik. Musíme se na každou podívat 
podrobněji, abychom se do nich dokázali vžít, až k nim budeme promlouvat.

3. Místo

Máme za sebou spoustu práce s určením cíle a person. Nejhorší máme za sebou a teď už to půjde 
jako po másle. Tím, že známe persony, tak víme, kde se na internetu pohybují. A to nám ukazuje, 
kam máme zaměřit svou energii s navazováním komunikace. V tomto kroku si tedy ujasníme, kde 
budeme naši cílovku kontaktovat.

4. Plán

Už víme, proč věci děláme. Víme, pro koho je děláme. A víme, kde je máme dělat. Teď už se 
můžeme zaměřit na tu zábavnější část a to je obsahová strategie. Určitě nedoporučuji vymýšlet 
příspěvky a obsahy na koleni na poslední chvíli. Lidé nejsou hloupí a toto počínání vycítí. V tomto 
bodu si tedy stanovíte, co budete sdílet, kdy a samozřejmě kde.

Je mi jasné, že z uvedených kroků můžete být malinko zmatení. Nezoufejte, ke každému kroku 
bude článek, kde se bodu budeme věnovat podrobněji. A pokud si i tak nebudete vědět rady, jsem tu 
já a nabízím Vám v rámci své praxe první rady zdarma :-)


