


„Na Facebook se nechodím vybavovat, na Facebook chodím vydělávat.“ – říkají podnikatelé.

„Na Facebook nechodím nakupovat, na Facebook se chodím bavit.“ – říkají všichni ostatní.

Že to jako nemá řešení? Ale má. Záleží jenom na úhlu pohledu. Na jednu stranu se jako podnikatelé nechodíte vybavovat (a máte recht), na 
druhou stranu potřebujete, aby to na vaší fanpage žilo nějakým setrvalým životem. Protože když to tam žít nebude, děláte si tu fanpage jen tak 
sami pro sebe nebo pro srandu veverkám.

Proč potřebujete, aby byli vaši fanoušci aktivní? No protože čím víc lajků, komentářů a sdílení, tím větší dosah, a tím – logicky – taky větší 
reklama zadarmo, žejo. No a taky tím míň práce pro vás, protože si fanoušci pokecají mezi sebou, a vy do toho ve finále skoro vůbec nemusíte 
zasahovat.

Jestliže tedy už víte, že vaši fanoušci se chodí na Facebook hlavně bavit, nabídněte jim především zábavu. Srandičky, hříčky, testíky, vtípky – to 
je to, co frčí a za co vás budou lidi na Facebooku milovat.

Se to snadno řekne, žejo? No ale tak abyste teda neřekli, tady jsme pro vás sesbírali 33 vydařených příspěvků převážně z vlastních 
facebookových stránek a profilů a pár jsme si jich vypůjčili i zvenčí, abyste to měli ještě o chlup pestřejší.

Tady máte 33 konkrétních postů, které měly slušný dosah, velký ohlas, hromadu komentářů, zkrátka takových, které na ty fanoušky opravdu 
zabraly. Račte se inspirovat.

Prima čtení a dobrou zábavu vám přejí

Úvod



1.
Zlatá klasika - citát 
nebo moudro. 
Promluvíte-li cílovce 
z hloubi  duše, budou 
sdílet jako o život.



2.
Psychotestík. Dejte 
lidem na výběr z pár 
možností a slibte 
vyhodnocení osobnosti. 
Účinnost 100% 
zaručena.



3.
Vyhodnocení testu. 
Hlavně na to pak ale 
nesmíte zapomenout. :) 
Další plodná diskuse 
pod takovým 
příspěvkem následuje 
zcela automaticky.



4.
Foťte a sdílejte. Určitě 
každou chvíli kolem 
sebe narazíte na 
nějakou zajímavost 
nebo zábavnost 
z vašeho oboru.



5.
A když je to ke všemu 
ještě ultravtipné, máte 
o nadšené publikum 
postaráno.



6.
Testy všeho druhu. 
Čím jednodušší zadání, 
tím lepší.



7.
Zeptejte se na názor. 
Lidi by se přetrhli, aby 
vám do komentářů 
mohli napsat zrovna 
ten svůj jedinečný 
a unikátní.



8.
Co je správně? Každý 
to ví samozřejmě úplně 
nejlíp a chce se podělit 
s celým zbytkem světa. 
Anebo si aspoň tipnout, 
pokud je to fakt nějaká 
hustá záhada.



9.
Hračičky a hříčky. 
A nejlíp takové, kde se 
fanoušci můžou s 
ostatními předhánět, 
kdo toho ví víc a líp.



10.
Mnemotechnické 
pomůcky. Oslovení 
lidé: 
44 144. Je k tomu třeba 
něco dodávat? :)



11.
Náročnější vtípek. 
V hlavní roli ego. Lidi to 
nelajkují a nesdílí 
proto, že se jim to líbí, 
ale aby ukázali 
ostatním,  že to 
pochopili. ;)



12.
Největší kravina = 
největší dosah. Lidi si 
prostě chtějí hrát. Pod 
tímhle stupidním 
obrázkem se strhla 
vášnivá debata o tom, 
jestli je to kolečko, 
kolečka, kotouč, anebo 
fúrik...



13. 
Duel. V našem případě 
mezi Čechy a 
Moraváky. Využijte 
rivalitu, vyhlaste vítěze.



14.
Zase trochu pokročilý 
vtípek. Kdo tuší, ten 
lajkuje. Kdo chápe, ten 
sdílí.



15.
Potřebuju pomoc! Jen 
zahrajte trochu 
divadýlko a požádejte 
publikum o pomoc 
s výběrem obálky 
e-booku, designu 
nového webu nebo 
třeba názvu nové 
knihy. 80 komentářů 
pod tímhle příspěvkem 
hovoří jasně. Všichni 
vás chtějí zachránit!



16.
Inspirace v každodenní 
rutině a komunikaci. 
Aktuální nápad. Tak 
proč toho nevyužít 
a nepobavit i vaše 
fanoušky.



17.
Čím větší blbost to je 
a čím víc bulvárně to 
vypadá, tím víc to 
zaujme. Jen se to s tím 
bulvárem zas nesmí 
přehánět.



18.
Zeptejte se fanoušků. 
Každému dělá dobře, 
když ví, že jeho názor 
může něco změnit. 
Znamená to, že se 
o něj zajímáte. A také 
tím parádně nažhavíte 
publikum na 
připravovaný článek.



19.
V pravou chvíli přidat 
příspěvek, který je 
úplně mimo aktuální 
téma, je často lepší, 
než dělat to, co všichni 
ostatní!



20.
Publikujte výsledky. 
Nejlepší způsob, jak 
z fanoušků udělat 
zákazníky, je ukázat 
jim, že to, kvůli čemu 
vás sledují, opravdu 
funguje. 



21.
Hádanka? Promyšlená, 
taktická a záhadná. Lidi 
rádi hádají, a budou se 
navíc těšit na 
rozlousknutí toho 
mystéria.



22.
A tady je výsledek, na který 
všichni čekali. Mimochodem, 
více textu není špatně. 
Facebook to svými algoritmy 
upřednostňuje - a to znamená 
pro vaše příspěvky větší 
dosah. Facebook chce totiž 
lidi udržet na Facebooku 
a nechce, aby si odešli zbytek 
textu přečíst někam na váš 
blog.



23.
Kromě perfektního 
obrázku a skvělého 
copy je tohle příspěvek 
přímo na míru 
fanouškům. Tohle je 
přesně to řešení jejich 
“problému”, tohle je 
kvalitní obsah, 
o kterém se všude tak 
mluví. ;-)



24.
Každý chce pomáhat… 
Ale houby, každý má 
potřebu kritizovat 
a vyjádřit se, jak by to 
mělo vypadat. :-) Lidi 
tyhle příspěvky milují.



25.
Opět příspěvek 
s otázkou, která 
zapojuje fanoušky. 
A přirozeně vytváří 
„těšicí efekt“ na nový 
článek. :-)



26.
Citáty, citáty, citáty. Je 
to staré, ohrané 
a děsně funkční. 
Na rozhýbání publika 
ale fungují docela 
slušně.



27.
Souboj, soutěž. 
Příspěvek, který 
nenechá nikoho v klidu. 
Každý má potřebu se 
k tomu vyjádřit. 
Kontroverzní věci se 
nerodí každý den, ale 
když se to povede, tak 
to potom stojí za to.



28.
Ani takovéhle příspěvky 
nevznikají každý den. Kromě 
toho, že i tady má každý 
potřebu napsat si do 
komentáře tu “svoji” knížku, to 
má i takový efekt,… že 
nevypadáte před svými 
fanoušky jako blbec, ale 
vzdělanec. A to, že absolutně 
nemáte čas to číst, už není 
vůbec podstatné… :-)



29.
Lidi se rádi baví. A na 
Facebooku to platí 
dvojnásob. Snažte se 
i úplně obyčejné 
sdělení říct nějak 
originálně a vtipně.



30.
Opět vtipná forma 
sdělení. A zase takové 
malé nenápadné PR 
a marketing na vaše 
služby. Vtip a na 
pozadí výsledky.



31.
Autentický způsob, jak 
jednoduše využít 
situace, pobavit 
fanoušky a udělat si 
nenásilné PR pro 
e-shop. Mnohem lepší 
než jenom odkaz na 
novou sérii produktů.



32.
Všechno se dá 
prezentovat s vtipem. 
Dokonce i židle 
s královskou cenovkou. 
Vzpomenete si 
v budoucnu na 
příspěvek, který vás 
rozesmál, anebo na 
info o “židlích 
v e-shopu”?



33.
Vyberte si a svůj názor dejte 
najevo jednoduchým 
způsobem - palec, nebo 
srdíčko. Takové příspěvky 
mívají největší interakce 
a virální dosah. Nezapomeňte 
ale do popisku přidat odkaz, 
kde se dá produkt koupit, ať 
lidi jenom nebavíte, ale má to i 
pro vás pozitivní efekt.



Závěr
Tak, to je vše, přátelé! Vás teď ale určitě zajímá, kde nás můžete sledovat a sbírat další vagóny inspirace. To vám samozřejmě 
s chutí povíme.

Dušana najdete na Facebooku úplně jednoduše. Dejte lajk jeho stránce Dušan Souček tady. >>>

Lucčinu fanpage Líný copywriter najdete a „olíbit“ si ji můžete tu. >>>

E-book pro vás připravili a dobře se u toho pobavili:

LUCIE KOUBEK

www.linycopywriter.cz, www.luciekoubek.cz 

Textem posedlá copywriterka, písmenková závislačka 
s vášní pro online marketing. Učím texty mluvit 
jazykem internetu tak, aby zaujaly a proměňovaly své 
čtenáře v platící klienty.

DUŠAN SOUČEK

www.dusansoucek.cz, www.pani-reklam.cz 

Blázen a fanatik do podnikání a světa businessu. 
Neřízená střela v onlinepodnikání a marketingu. 
Copywriting je nepostradatelnou součástí a silným 
konverzním nástrojem všech projektů, na kterých se 
podílím.

https://www.facebook.com/dusansoucek.cz/
https://www.facebook.com/dusansoucek.cz/
https://www.facebook.com/LinyCopywriter/
https://www.facebook.com/LinyCopywriter/
http://www.linycopywriter.cz
http://www.luciekoubek.cz
http://www.luciekoubek.cz
http://www.linycopywriter.cz
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