
"Social media is like teen sex. Everyone 
wants to do it.  

No one actually knows how.  
 

When finally done,  
there is surprise it’s not better.„ 

 
 

(Avinash Kaushik) 
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• Nízke výdavky na internetovú komunikáciu v porovnaní s 
inými médiami 

Internet’s share of ad spend 

Slovensko 9,2% 

CEE 12,2% 

World 16,4% 

Zdroj: groupm, kinetic, maxis, mediacom, mediaedge:cia, mindshare 
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+  
recyklácia existujúcich konceptov a pohodlnosť agentúr 

= 
Znudený fans, 

 nízka a otázna efektívnosť kampane  
+ rozčarovaný klient   
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• Úmyselná ignorácia pravidiel 

 
Dôsledky: 

• Zakázanie facebook stránky 
• Facebook like – HACK 

 
• Garantujú agentúry niečo? 

 
• Pravidlá majú svoj zmysel! 



Najčastejšie chyby: 

 
Príklady: 
 
• Ne/pripravenosť na krízovú komunikáciu s fanúšimi/zákazními 

• Vodafone CZ vs. FUP –  
 

 



Najčastejšie chyby: 

 
Príklady: 
 
• Ne/pripravenosť na krízovú komunikáciu s fanúšimi/zákazními 

• Vodafone CZ vs. FUP –  

• Český operátori vs. FREE Mobile (FR)  
 

 
 



Najčastejšie chyby: 

 
Príklady: 
 
• Ne/pripravenosť na krízovú komunikáciu s fanúšimi/zákazními 

• Vodafone CZ vs. FUP –  

• Český operátori vs. FREE Mobile (FR)  
 

• Nevieme čo na FB? Tak spravme flashovú hru!  
 
 



Najčastejšie chyby: 

 
Príklady: 
 
• Ne/pripravenosť na krízovú komunikáciu s fanúšimi/zákazními 

• Vodafone CZ vs. FUP –  

• Český operátori vs. FREE Mobile (FR)  
 

• Nevieme čo na FB? Tak spravme flashovú hru!  
 

• Zlý timing reklamy na FB  
 

 
 



Najčastejšie chyby: 

 
Príklady: 
 
• Ne/pripravenosť na krízovú komunikáciu s fanúšimi/zákazními 

• Vodafone CZ vs. FUP –  

• Český operátori vs. FREE Mobile (FR)  
 

• Nevieme čo na FB? Tak spravme flashovú hru!  
 

• Zlý timing reklamy na FB  
 

• Outsource-ovaná komunikácia  
 

 
 



Najčastejšie chyby: 

 
Príklady: 
 
• Ne/pripravenosť na krízovú komunikáciu s fanúšimi/zákazními 

• Vodafone CZ vs. FUP –  

• Český operátori vs. FREE Mobile (FR)  
 

• Nevieme čo na FB? Tak spravme flashovú hru!  
 

• Zlý timing reklamy na FB  
 

• Outsource-ovaná komunikácia  
 

• Slabý multichannel marketing  (TV/Printy/BTL  vs. Facebook/Online)  
 

 



 
 
 

Nesprávny prístup 
 
 
 



APLIKÁCIE 

KOMUNIKÁCIA 



 
 
 

Ako by sa to malo robiť 
 
 
 



APLIKÁCIE 

KOMUNIKÁCIA 



 
 
 

Komunikácia na Facebook-u  
v zahraničí 
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Čo robiť aby to malo význam 

1.Nastavte si zmysluplné ciele 
 

2.Pozerajte sa na celkovú mozaiku 
 

3.Komunikujte 
 

4.Vystúpte z davu 
 

5.Rebelujte na správnom mieste 
 



Ďakujeme 

Ing. Adam Pardel 
Executive Manager for Europe 

apardel@kremsa.com 

 

Twitter @KremsaDigital 
 


