
 

Přílohy  
 

Příloha č. 1: Sociální sítě v České republice – březen 2017 (obrázek) 

 

 
(zdroj: GroupM) 
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Příloha č. 2: Rozhraní Instagramu (vlastní zpracování) 

 
Zdroj: instagram.com/milka_czsk 
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Příloha č. 3: Úplné přepisy rozhovorů (text) 

 

1. Rozhovor 

Firma: Queens 

Respondent: Radim Stezka 

Místo: Praha 

Datum: 31.3.2017 

 

Proč je podle Vás komunikace na Instagramu pro značky důležitá? 

„V našem případě především z toho důvodu, že náš cílový zákazník je ve věku 15-25 let 

a na sociálních sítích tráví celý den, v podstatě non-stop.“ 

 

Čím se Instagram liší od ostatních komunikačních kanálů? 

„Tím, co jsem vlastně řekl už v té první odpovědi. Tím, že náš zákazník je na Instagramu 

a na Facebooku fakt 24 hodin denně. A je to pro něj nejdůležitější zdroj veškerých 

informací kompletně.“ 

 

Existují nějaké nevýhody této komunikace? 

„Možná nevýhodou je, že my jako značka jsme si museli částečně zvyknout na to, že je 

to pro lidi i nejdůležitější komunikační kanál. Takže přestože jsme dlouho měli na webu 

uvedený jenom kontakty jako telefon a email, tak pro toho našeho zákazníka jsou tohle 

jakoby archaický způsoby komunikace. Takže my jsme se museli za poslední tři roky 

přetransformovat a trošičku si zvyknout na to, že komunikace se zákazníkem prostě 

probíhá přes messenger. Primárně. A až pak je telefon a email třeba.“ 

 

Máte nějakou oblíbenou firmu na Instagramu, která Vás ve vaši práci inspiruje a 

proč? 

„Já sleduju hodně e-shopů v zahraničí s podobnýma věcma, které prodáváme my. Nejvíc 

mě baví profil size.co.uk, to znamená anglickýho obchodu s oblečením a teniskama. Ale 

jsou i v Čechách podobný dobrý profily, myslím, že třeba Freshlabels maj skvělej 

Instagram feed a facebookový stránky. Líbí se mi jejich vizuální stránka, líbí se mi jak to 

maj jakoby nastavený, že ty posty jsou si všechny docela podobný a má to jednotnou 

formu.“ 
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Odkud získáváte obsah na svůj Instagram? 

„Myslím si, že třeba ze 70 % je to náš vlastní, kterej si sami vytváříme, a ze 30 % jsou to 

nějaké oficiální materiály od značek, který prodáváme.“ 

 

Jaká je frekvence postování příspěvků a na jaké události reaguje? 

„Je velice pravidelná, myslím, že v tomhle jsme docela extrémní, ale máme zkušenost, že 

nám to funguje. Takže máme čtyři posty na Instagramu denně, zhruba pět dní v týdnu, o 

víkendu většinou tři instagramové posty. A na Facebooku máme ve všední dny šest denně 

a sobota čtyři, neděle většinou pět. Je to jakoby o jeden dva posty míň.“ 

 

Využíváte možnosti UGC? 

„Ano, využíváme ho primárně na Instagramu a vím, že to velice dobře funguje. A mám i 

spoustu feedbacku, jak od zákazníků, tak i třeba od jiných firem, že si toho hrozně vážej 

u nás, protože to jakoby ještě víc spojuje tu značku s tim zákazníkem.“ 

 

Využíváte na Instagramu video? 

„Spíš v Instagram Stories. V rámci normálních postů moc ne, protože zaprvé Instagram 

všichni dělaj kvůli likes a u videí to neni moc dobře vidět, protože tam jsou primárně ty 

počty zhlédnutí. Myslím si, že video je lepší formát spíš pro Youtube a Facebook.” 

 

Jaké příspěvky fungují na Vašem profilu nejlépe a proč si myslíte, že tomu tak je? 

„Nejlépe fungují příspěvky, které nám zasílají naši influenceři. Nebo teda které vytváříme 

s našimi influencery, protože zaprvé to jsou lidi známý a lidi je znaj a lidi je lajkujou. 

Zadruhý jejich instagramové životy jsou samozřejmě založené na perfektní vizuální 

propracovanosti, takže oni si na těch postech dávají záležet, a proto jsou tak úspěšný.“ 

 

Využíváte možnosti filtrů na Instagramu? 

„Ne, vůbec.“ 

 

Proč ne? 

„Myslím, že vzhledem k tomu, že postujeme většinou náš vlastní obsah, kterej fotíme na 

dobrý foťáky a dobrý světla, tak není potřeba to jakkoliv filtrovat nebo upravovat. 

Používám filtry možná u pěti, míň jak pěti procent všech příspěvků. Občas. V podstatě se 

jedná jenom o příspěvky, kdy mám něco jako hrozně horkýho, jsem na shopu, chci to 
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hrozně rychle postnout, tak to vyfotim na telefon a pak ten filtr použiju, protože mám 

takovou starou 5S, takže ten foťák není úplně dokonalej. Ale fakt minimum z těch 

příspěvků.” 

 

Jak komunikace na Instagramu zapadá do zbytku komunikační strategie? 

„Sociální sítě pro nás maj takovou 30 % prioritu z celýho marketingu. Možná 20 % 

prioritu z celýho marketingu. Časově je to určitě věc, která zabírá nejvíc času, se dá říct. 

A myslím že bude na prvním místě, co se týče důležitosti z těch našich komunikačních 

kanálů.“ 

 

Má Vaše firma firemní hashtag? 

„Má, #queens_cz, ale přiznám se, že i přestože bych ho měl denodenně kontrolovat, co 

pod tím hashtagem je, tak to vůbec nedělám. A spíš nás lidi označujou, tak tam přehled 

mam, kde se objevujeme.“ 

 

Kolik běžně sdílíte u příspěvku hashtagů a jak dochází k jejich výběru? 

„Myslím si, že to průměrně bude míň a míň. Bude to takových pět až šest hashtagů. Fakt 

dělám základní věci, kterýma mám popsat tu věc.“ 

 

Spolupracujete s influencery? 

„Ano, spolupracujeme s influencery, a je to pro nás velmi důležitá věc.” 

 

Jak si influencery vybíráte? 

„Hledáme lidi, kteří mají blízko k našemu produktu, protože si stojíme za tim, že 

influencer může být funkční pouze pokud ten influencer má ten produkt rád. A má k němu 

nějakym způsobem blízko. Myslím si, že prostě (..) Já jsem prostě hrozně proti tomu, 

když automobilka přijde za někym a najde si influencera jenom kvůli tomu, že on má 

nějakej dosah. Takže v první řadě ten člověk musí být napojen na náš produkt a v druhý 

řadě musí být napojen na naši cílovou skupinu.“ 

 

Jak se v dnešní době snažíte odlišit od ostatních obchodů se street módou a 

teniskami? Influenceři i aktivity se v tomto odvětví velmi překrývají. 

„Je pravda, že tenhle typ contentu se hrozně moc podobá už u veškerý konkurence, 

protože ty produkty jsou v podstatě stejný. Snažíme se s těma influencerama pracovat tak, 
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aby to u nich vypadalo líp než že nás jenom označej. Takže proto naše influencery 

nevyužíváme jenom na Instagram, ale snažíme se s nima mít nějakej bližší vztah. Snažíme 

se vytvářet jinej výstup, než jsou jenom fotky na Instagram.“ 

 

Jakou musí mít influencer sledovanost, aby byl pro vaši značku zajímavý? 

„Na tom nezáleží. Na tom primárně nezáleží. Jako samozřejmě asi bych měl říct nějakou 

odpověď. Jako že to musí bejt v řádech desetitisíců, ale pokud ten člověk má dosah i jinej 

než jenom instagramovej nebo jenom na sociálních sítích, tak pro nás může bejt 

zajímavej. Jako například spolupracujeme s Tomášem Třeštíkem, kterej na Instagramu 

podle mě nemá moc sledovatelů, má spíš jako Facebook. Ale pro nás je důležitej jako v 

tom, že je to veřejně známá osobnost i mimo tu naši cílovou skupinu, protože ho znaj lidi 

od 15 do 50.“ 

 

Probíhají tyto spolupráce na bázi finanční odměny či barteru? 

„Asi bych se k tomu neměl vyjadřovat.“ 

 

S kolika influencery v tuto chvíli spolupracujete? 

„Řádově to jsou desítky.“ 

 

Kde vidíte největší přínos v této spolupráci? 

„Asi se vrátím k jedné z těch prvních odpovědí, protože díky nim dokážeme prodat líp 

produkt naši cílové skupině a vytváří nám to nějakej obsah marketingovej. A je to jakoby 

součást toho celku, brandu.“ 

 

Využíváte možnosti Instagram Stories? 

„Využíváme, ale myslím si, že bychom mohli využívat mnohem víc, ale nemáme na to 

kapacity.“ 

 

Jak se liší váš běžný obsah od toho na Stories? 

„Ne moc, respektive řekl bych, že na Instagram Stories sdílíme takový dva druhy obsahu. 

Jeden je spojenej s aktuálním děním, to znamená různý eventy, když děláme. Nebo když 

jsme v zahraničí na veletrhu a podobně. A druhá část obsahu je obsah, kterej je velice 

podobnej tomu, co dáváme do normálních fotek, ale spíš jako odkazujeme, že dáme do 



   7 

Instagram Stories pět fotek z nějakýho fotoreportu a dáme k tomu info, že zbytek fotek 

najdete na blogu.“ 

 

Využíváte funkci livestreamingu? Pokud ano, tak k čemu? 

„Párkrát jsem ji použil u nějakých eventů, ale zatím ne zas tak moc.“ 

 

Využíváte možnosti placené reklamy? 

„Úplně minimálně.“ 

 

O jaký typ reklamy se v takovém případě jedná? 

„Spíš je to nějaká neproduktová reklama. Protože Instagram má tu nevýhodu, že má 

jenom jeden jedinej odkaz, takže podpořit finančně jeden konkrétní příspěvek, kterej by 

měl prodávat, podle mě nemá zas takovej význam. Víc investujeme už do Facebooku než 

do Instagramu.“ 

 

Takže si nemyslíte, že je reklama na Instagramu příliš účinná? 

„Já si myslím, že může být účinná v určitých sektorech, ale myslím, že pro nás to není 

zas tak důležitý. Že máme nastavený jiný kanály tak, aby vydělávaly peníze.“ 

 

Kterou ze zmíněných strategií považujete za nejdůležitější pro úspěch na 

Instagramu? 

„Myslím si, že to bude vlastní a uvěřitelnej reálnej obsah. Myslím si, že to musí dávat 

smysl pro tu značku, musí to bejt jako její produkt, musej to být její lidi, musí to být něco 

určitě řízený in-house. Určitě si nemyslím, že se o firemní Instagram může starat agentura, 

nějaká možná, ale in-house je určitě lepší. Prostě vlastní a uvěřitelnej obsah.“ 

 

Jak vnímáte budoucnost Instagramu pro firemní komunikaci? 

„Myslím si, že se to bude ještě zlepšovat, protože Instagram teď ještě trošku upravil ty 

profily, je tam tlačítko kontakt. Otázka je, kdy dodá víc klikatelnejch odkazů do feedu. V 

tu chvíli si myslím, že to může bejt totální bomba pro firmy, ale otázka na jak dlouhou 

dobu, protože si myslím, že tím pádem to otráví ty samotný uživatele. A samozřejmě 

spousta sociálních sítí má tu blbou vlastnost, že nevydržej moc dlouho. Kromě 

Facebooku. Respektive Facebook vydržel dlouho a vydrží ještě dlouho, ale už má uplně 

jiný funkce a lidi ho používaj uplně jinak. Takže to, jak teď známe Instagram se může 
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klidně za dva roky změnit a my vůbec nevíme jak. Nicméně si myslim, že v nejbližší 

budoucnosti můžou firmy Instagram používat ještě víc a budou na něm vydělávat ještě 

víc peněz, pokud to budou umět.“ 

 

Co přijde po Instagramu, kam se firemní komunikace posune? 

„Já si myslim, že komunikace bude napevno u Facebooku primárně a na Instagramu se 

bude ještě víc rozšiřovat. Protože Direct Messages jsou pro nás momentálně taky jeden z 

hlavních komunikačních nástrojů s našimi zákazníky.“ 

 

Jaký je váš názor na Snapchat, využíváte tuto aplikaci? 

„Umřel. Definitivně. Zcela jsem ho pohřbil, poměrně i cíleně, protože to sám vidím i na 

svym vlastnim profilu. Tam mě sledovalo každej snap 70-80 lidí a teď mě sledujou 4. 

Takže vim, že když jsme měli na Snapchatu Queens 2000 followerů, tak věřim, že teď se 

na to podívá 80 lidí. A pro nás to nemá význam to držet při životě. Obzvlášť ve chvíli, 

kdy Stories přidává i Facebook a dneska jsem to po aktualizaci Facebook aplikace viděl, 

že je to na každý stránce.“ 

 

V čem je podle Vás Queens nejsilnější? 

„Myslim si, že docela dobře umíme využít toho jednoho odkazu, že spousta firem to ještě 

nedokáže využít nebo nevěří, že jeden jedinej odkaz může být dobře využitelnej. Protože 

my jsme ho začali využívat hned na začátku a lidi si na to rychle zvykli. A my, co se týče 

konverzního poměru, tak máme u Instagramu velice dobré statistiky. Myslim si, že to 

spousta firem ještě neumí využít na 100 % nebo tomu nevěřej. Myslím si, že je docela 

důležitý u Instagramu, že jsme lidi naučili, že nás označují na fotkách a že se ten obsah 

šíří dál a jméno té značky se šíří dál. Myslím si, že do budoucna fakt bude hrozně důležitá 

i ta komunikace na Instagramu skrze Direct Messages. Takže takhle bych to asi shrnul.“ 

 

2. Rozhovor 

Firma: Bang & Olufsen 

Respondent: Tomáš Hodboď 

Místo: Praha 

Datum: 18.4.2017 

 

Proč je podle Vás komunikace na Instagramu pro značky důležitá? 
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„Důležitá je pro nějakej specifickej druh cílové skupiny, jako zejména pro mladší lidi, 

kteří víc konzumujou vizuálně než textem nebo hlasem, což se dá nějak generačně 

dokázat, že takhle to funguje. A důležitý je to proto, že ta značka nějakým způsobem 

budovat svojí vizuální podobu. Asi daleko víc než přímo prodávat, tak spíš buduje nějaký 

pocit z tý značky jako takovej a navozuje nějaké situace, během kterých by se ten produkt 

měl konzumovat.“ 

 

Jak se to projevuje u značky Bang & Olufsen?  

„V případě Bang & Olufsen jsou to situace, kdy máš poslouchat muziku a kde ty produkty 

můžeš doma mít, jak by mohly vypadat a jak jdou dohromady s vybavením bytu.“ 

 

V čem se liší Instagram od ostatních komunikačních kanálů? 

„Hlavně tím, že je primárně vizuální a ani tak nejde o to, co je u toho napsaného. Je to o 

vizuální čistotě a o tom, jak ta značka působí a co tam dělá. To znamená, že je to mnohem 

více o obrázcích a videích. Daleko víc než kdekoliv jinde.“ 

 

Jaký je u Bang & Olufsen kladen důraz na Instagram v rámci celé strategie? 

„Těžké téma. Je to vnímané jako důležitý kanál, který pomáhá tu značku otevírat daleko 

většímu spektru lidí. Docela důležitý je, že u Bang & Olufsen je to důležitý především 

pro specifickou produktovou řadu a pro specifický sub-brand, který se jmenuje BEO Play, 

což jsou přenosná sluchátka a přenosné speakery. To znamená, že tam je to důležitější, 

protože je to produktová řada, která míří hodně na mladý lidi, zatímco Bang & Olufsen 

jako takovej jsou extrémně drahý produkty, který stojí 60 000+ a jsou pro lidi, který na 

to mají peníze a který si vybavujou byt. Pro tu Beo Play řadu je to, si myslim, hodně 

důležitý, možná až kritický, protože se tam představujou příležitosti, ve kterejch se ty 

produkty dají používat. A tím pádem se ty produkty i rozlišujou, pro jaký příležitosti jsou 

udělaný. A zároveň se na Instagramu využívají influenceři.“ 

 

Jsou nějaké nevýhody komunikace na Instagramu? 

„Určitě jo. Daleko víc je to nástroj, kterej je potřeba podporovat finančně, to znamená 

využívat reklamní formáty. Vzhledem k tomu, že se tam vlastně velmi obtížně 

shromažďuje jakákoliv komunita, protože tam na to neexistuje žádnej komunikační 

nástroj, formát a tak dál. Těžko tam člověk buduje followery, prostě lidi, který ten účet 

sledujou. To znamená, že daleko hůř se buduje organickej dosah. Takže to je určitě 
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nevýhoda. Možná ještě nevýhoda je určitě to, že jelikož je to vizuální médium, tak je 

daleko větší důraz kladenej na to, jak tam ty věci vypadaj, a to znamená, že ta produkce 

obsahu je tam mnohem víc náročná. Z pohledu produkčních peněz, který se na tom musí 

utratit než třeba posty, který se dají smontovat dohromady na Facebooku ve Photoshopu, 

tohle uplně na Instagramu udělat nejde. Nebo rozhodně ne v případě Bang & Olufsen.“ 

 

Jaká je frekvence postování příspěvků? 

„U Bang & Olufsen je to asi jiné než u jiných značek, zpravidla je to jednou za týden, 

maximálně dvakrát. To je frekvence.“ 

 

Je komunikace založená více na produktové fotografii či na emocích? 

„Je to tak i tak. Víc je to zaměřené na emoce, to znamená na situace a na to, v jakých 

situacích si to máš užít. Jsou tam vlastně hodně moodový obrázky, kde si to užíváš nebo 

kde si to užívaj zákazníci. Ale je tam samozřejmě i z 30-40 % komunikace produktová, 

kde jsou produktové fotky a vlastně produktový benefity těch jednotlivých produktů.” 

 

Odkud získáváte obsah na Instagram? 

„Jsou to 3 směry. Jedno je vlastní produkce toho obsahu. Pak je to obsah, kterej je od 

uživatelů. Ten má ještě další dvě podkategorie. To jsou lidi, kteří to spontánně nahrávaj 

a pak jsou to naši influenceři, kteří to fotěj. Třetí je globální obsah.“ 

 

Jaké z těchto příspěvků fungují nejlépe? 

„Nejvíc fungujou samozřejmě ty moodový situace, protože je to něco, s čím se ten člověk 

dokáže daleko líp identifikovat. Než když je to čistě produktová fotka, která je vždy 

situovaná do nějakýho umělýho prostředí, a je tam vyloženě jenom ten produkt. Ten mood 

vždycky funguje líp, což ale je typický pro Instagram, protože tam vlastně ty hezký 

vizuály a ten hezký pocit, který z nich jde, funguje daleko líp než nějakej produkt na 

bílym pozadí nebo klidně na barevnym, je to daleko důležitější.“ 

 

 

Využíváte na Instagramu video? 

“Velmi málo. Jednak se nepoužívá globálně, lokální produkce je drahá, takže velmi málo 

využíváme video. Ale snažíme se ho zapojit do toho.” 
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Využíváte možnosti filtrů? 

“Nepoužíváme, protože ta značka má nějakou svojí art direkci, nějakej svůj vizuální tón. 

A ten uplně nejde ruku v ruce s filtrama na Instagramu. Bylo by na tom hodně poznat, že 

to jsou fotky protažený tim filterem. Ta fotka by ztratila na hodnotě, tohle je jeden důvod. 

To znamená, všechny ty fotky se upravujou podle nějakýho vizuálního stylu dopředu než 

se uploadujou.“ 

 

Jak tento obsah zapadá do celkové komunikace? 

„Je to velmi podobné. Ta značka se snaží být konzistentní na všech kanálech, takže pokud 

si otevřeš microsite českou nebo zahraniční nebo se podíváš na globální účet, tak většina 

těch fotek je vizuálně nebo pocitově podobná. Bang & Olufsen se snaží komunikovat 

všude stejně.“ 

 

Jak tvoříte popisky k příspěvkům a jaká je jejich role? 

„Snažíme se tam nějakým způsobem popsat tu situaci a kontext toho produktu v té situaci. 

Pokud je to produktovej post, tak vyloženě ten produkt jako takovej a jeho benefity. 

Myslim si, a i z toho jakou máme zkušenost, z toho nevyplývá, že by to hrálo nějakou 

zásadní nebo klíčovou roli. Ty lidi se chtěj inspirovat. Samozřejmě je to benefit potom 

pro to, pokud je ten produkt zaujme a chtějí se o tom dozvědět víc, tak se můžou 

prokliknout, něco si o tom přečíst, zjistit si název toho produktu (.) Potom ho nějakým 

způsobem hledat a koupit. Ale jako ten popisek asi neni ten nejdůležitější.“ 

 

Má Vaše firma firemní hashtag? 

„Používáme ho u veškerého obsahu, který publikujeme. Plus ho používají influenceři, 

kteří současně tagují ten účet, když něco postujou. To znamená, že využíváme ho k tomu, 

abychom drželi ten jeden hashtag pro českej region a shromažďovali pod něj náš obsah, 

i obsah uživatelů.“ 

 

Spolupracujete s influencery? 

„Ano. Vybíráme si lidi, kteří nejsou úplně prvoplánový influenceři, kteří vzešli z nějaký 

Youtube scény a tak dál. Vybíráme si starší lidi a vybíráme si je tak, že to jsou lidi, kteří 

jsou nějakým způsobem výrazní v tom, co dělají, mají kolem sebe silnou komunitu, která 

je sleduje, a jsou schopni tu komunitu ovlivnit v tom, že když si něco koupěj, tak ta 

komunita je následuje. Je to hodně spojené s hudbou a poslechem, takže si hodně 
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vybíráme lidi, který k tomu mají blízko a často to jsou lidi, kteří ten produkt spontánně 

používaj. Je to pro ně, že by ten produkt stejně měli. Jako Tomáš Klus, Ben Cristovao, 

Terezie Kovalová. Ale i Tomáš Třeštík jako fotograf nebo Pasta Oner jako umělec. Takže 

spíš tahle sféra lidí, umělci a hudebníci.“ 

 

Je zajímavé, že ostatní značky velmi využívají obsah influencerů na svém vlastním 

profilu. Bang & Olufsen fotky nevyužívá. Proč? 

„My to děláme velmi sporadicky, nechceme značku spojovat s konkrétními lidmi v 

oficiální komunikaci. Chceme, aby to ty lidi zapojili do svého života, protože to maj rádi, 

a protože to používaj. Ne aby to byla umělá reklama, protože jim někdo zaplatil, ale 

protože ten produkt je tak dobrej. Takže to je filozofie za tím. Snažíme se s nima dělat i 

kampaně, kdy oni dostávaj speciální kódy pro lidi, který je sledujou, slevový. Ale to čistě 

jenom proto, protože se snažíme trackovat, jakej dopad potom mají na prodej těch 

produktů. Takže nad tím přemýšlíme i obchodně.“ 

 

Takže se ten dosah influencerů liší? 

„Určitě. Přesně tak. To byla i filozofie tý kampaně, že jsme chtěli vědět, kdo je reálně 

jakoby schopen přinýst nějakej zisk a prodej, a kdo vlastně vůbec.“ 

 

A to se prokázalo? 

„Ano. Někteří víc a někteří míň, někteří i vůbec třeba.” 

 

Jakou musí mít influencer sledovanost, aby byl pro vaši značku zajímavý? 

„Sledovanost není primární kritérium. Důležitý pro nás je, že ten člověk je nějakym 

způsobem silnej v tom, co dělá a musí mít nějakou komunitu, která ho respektuje. Není 

to tak, že musí mít 50 000 followerů a pod to nejdem.“ 

 

S kolika influencery v tuto chvíli spolupracujete? 

„Já si myslím, že to je do deseti. Mění se to v závislosti na kampaních, ale těch hlavních 

je nějakých pět nebo osm. Celkově si myslím, že jich je 10.“ 

 

Kde vidíte největší přínos v této spolupráci? 

„Oni pomáhají šířit dosah tý značky, je to vlastně jinej reklamní kanál, kterej se akorát 

platí jinym způsobem. Protože buď je to barter... neni to prostě klasickej reklamní formát. 
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Pomáhaj šířit povědomí o těch produktech. My se ještě snažíme spojit každej ten produkt 

s konkrétním člověkem tak, abysme v závislosti na tom, k čemu je ten produkt určenej, 

ho spojovali s člověkem, kterej se v takových situacích objevuje nebo ho takhle může 

používat. Takže nám pomáhá definovat k čemu ten produkt je, kdy se má používat a 

zvyšuje dosah toho, že ty lidi o tom vědí, kteří jsou v té komunitě, kterou by to mohlo 

zajímat.” 

 

Využíváte možnosti Instagram Stories? 

„Ne, zatím jsme to nedělali, ale určitě to plánujeme. Je to správná cesta. Je to jen o větší 

práci. Určitě bychom to použili u nového produktu, který je hodně do města, hodně pro 

urban lidi, takže tam si dokážu představit, že to hodně dokážeme zapojit než u té klasické 

komunikace.“ 

 

Využíváte možnosti Instagram Stories? 

“Ne, zatím ne.“ 

 

Využíváte možnosti placené reklamy? 

„Ano, využíváme. Klasicky promujeme sponzorované příspěvky, které se objevujou ve 

feedu.“ 

 

Myslíte si, že je reklama na Instagramu účinná? 

„Z dat to vyplývá a pro nás je to důležitý, protože ta značka neni tak známá a není 

mainstreamová, takže pro nís určitě účinná je, protože dokážeme jednorázově dostat to 

sdělení k většímu počtu lidí.“ 

 

Kterou ze zmíněných strategií považujete za nejdůležitější pro úspěch na 

Instagramu? 

„Já si primárně myslim, že bys neměl sbírat fanoušky. Nejdůležitější je vizuální styl té 

značky, aby byl atraktivní pro ty lidi. Pak pokud bych si měl vybrat, tak lidi, kteří ten 

obsah šíří dál, kteří ji nesou nebo ji umí vyfotit. Správně by to asi mělo bejt tak, že ty lidi 

by měli být školeni k tomu, jak ten produkt fotit, v jakých situacích a jakej vizuální styl 

by to melo mít.“ 

 

Jak si stojí Instagram ve srovnání s Facebookem?  



   14 

„Pro nás jsou ty platformy vyrovnaný, nemyslim si, že by jedna funovala líp než druhá. 

Pro ty lidi si myslim, že je atraktivnější Instagram, protože je to prostě o vizuálním pocitu 

z těch věcí, a ty samotný jsou krásný. Ale nemyslim si, že bysme to měli jako preferenci, 

buď jedno nebo druhý. Pořád platí, že na Facebooku je víc lidí než na Instagramu, takže 

z tohohle pohledu je pro nás Facebook důležitý, když děláme nějakou kampaň.“ 

 

Jak vnímáte budoucnost Instagramu pro firemní komunikaci? 

„Všechny ty platformy se přibližujou dohromady, takže vlastně nedokážu říct, jaká bude 

ta budoucnost, protože navzájem všechny ty aplikace jako je Messenger, Snapchat, 

Instagram přejímaj všechny funkce mezi sebou, takže se vlastně hrozně mergujou. Takže 

je otázka u čeho a jak to skončí. Samozřejmě toho vizuálního smogu je tam mnohem víc, 

ale lidi si byli schopni přivyknout algoritmu, byli schopni si přivyknout na Insta Stories, 

který nikdo nechtěl. Možná to bude daleko víc o objevování contentu skrz tu funkci 

“explore”, která daleko míň bude o newsfeedu, který máš, a daleko víc to bude o tom 

exploringu, který ti tam bude dávat na základě toho, co sleduješ zajímavý Stories a 

zajímavý fotky. Což je zase daleko větší šance potom pro potenciální značky nebo 

jakýkoliv uživatele dostat se k většímu počtu lidí. Ale jako to, co vim ze zahraničí a od 

lidí, kteří třeba maj spoustu desítek stovek tisíc followerů, tak je to o tom, když dřív to 

fungovalo jinak to explore, a kdy vlastně přispívat pod těm hashtagama bylo hrozně 

důležitý. Myslim, že v dnešní době už to nemá takovou roli, protože ten algoritmus se 

chová nějakym způsobem za tebe.“ 

 

3. Rozhovor 

Firma: Vyvolejto 

Respondent: Jana Bakalářová 

Místo: Praha 

Datum: 23.3.2017 

 

Proč je podle Vás komunikace na Instagramu důležitá? 

„Komunikaci na Instagramu považuji za důležitou z důvodu nárůstu aktivních uživatelů 

v cílové skupině značky Vyvolejto. Naší strategií je pokrýt všechny kanály, kde můžeme 

cílovou skupinu zastihnout a oslovit (..) Takže proto je Instagram nedílnou součástí.“ 

 

Čím se liší od ostatních komunikačních kanálů? 
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„Pro nás je to vlastně zjednodušená komunikace postavená na hezkých fotkách a videích. 

Oproti Facebooku má ale velmi omezený funkce, proto se snažíme vytěžit co nejvíc z 

toho samotného vizuálního obsahu. To u nás funguje úplně nejlépe.“ 

 

Jaký důraz je kladen na Instagram v rámci celkové komunikační strategie? 

„Určitě velký, protože tvoříme produkty, které jsou vlastně na Instagramu i částečně 

založený. Taky především kvůli interakci s fanoušky a práci s obsahem od těch fanoušků. 

V současné době ale i kvůli navazování nové spolupráce s ambasadory nebo blogery, kteří 

mohou ty produkty dostat ještě dál. Mají většinou velký dosah a tvoří obsah, který se 

lidem líbí.“ 

 

Existují nějaké nevýhody komunikace na Instagramu? 

„Asi o žádných nevím. Jedině co mě napadá, je možnost přidání odkazu. V našem případě 

jde o e-shop a jde to pouze do bia. Nám by se líbilo přidávat odkazy i u jednotlivých 

příspěvků, které by odkázaly uživatele k nám na web. Nejlépe přímo k produktu, který 

byl v tom příspěvku.“ 

 

Jaká je frekvence postování příspěvků? 

„To se hodně liší, ale v průměru jsou to asi 3 až 4 příspěvky týdně. V období kampaní to 

ale může být pak až 7 postů týdně, to se vážně snažíme ten obsah dostat ven.“ 

 

Je vaše komunikace založená více na produktové fotografii či na emocích? 

„Snažíme se o kombinaci obou. Emoční stránka je pro nás stejně důležitá jako ta 

produktová. Ve fotkách pracujeme hodně s motivy přírody, jídla a zvířat. Zvířata fungují 

asi snad úplně nejlépe. Důležitý je pro nás skloubit obě věci a snažit se udržet 

minimalismus, který je vlastně synonymem naší značky. A ten by možná bez nějakého 

občasného oživení nefungoval moc dobře, protože na Instagramu je občas lepší věci 

přehánět.“ 

 

Odkud získáváte obsah na Instagram? 

„Obsah si většinou fotíme sami v našem studiu, ale taky využíváme obsah od našich 

fanoušků. Za ten jsme strašně rádi, protože to funguje podle interakce úplně nejlépe. 

Fotky jsou různé, moc hezky nastylizované, a často focené v hezkých interiérech, kam 
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bysme sami neměli přístup. Dost se to liší od našich vlastních fotek a ten kontrast přináší 

interakce. Je to prostě něco jiného a docela nám to funguje.“  

 

Využíváte na Instagramu video? 

„Ano. A řekla bych že vlastně i relativně často. Používáme ho například k představení 

nového produktu. Ve videu totiž můžeme ukázat všechny charakteristiky produktu, a to 

normálně jednou fotkou nezvládneme. Co se týká dosahu, tak je se statickou fotkou asi 

srovnatelný.“ 

 

Jaké příspěvky fungují na Vašem profilu nejlépe? 

„Rozhodně fotky, které přebíráme od fanoušků. Nebo naše produkty vyfocené jako DIY, 

to znamená všechny naše návody, kdy jsme něco vytvořili a pak sdíleli. A pak 

samozřejmě novinky.“ 

 

Využíváte možnosti filtrů?  

„Filtry nepoužíváme, protože si vždy fotky upravíme v počítači. Nenašli jsme snad žádný 

filtr, který by nám vyhovoval a seděl k tomu stylu, který používáme. Ale vlastně jsme ho 

asi ani nehledali.“ 

 

Jak komunikace na Instagramu zapadá do zbytku komunikační strategie? 

„Patří mezi naše klíčové kanály společně s Facebookem a Pinterestem. Komunikujeme 

víceméně jenom online (.), teda když nejsme na akcích. Takže proto je Instagram nedílnou 

součástí.“ 

 

Jak tvoříte popisky k příspěvkům a jaká je jejich role? 

„To hodně záleží na danym sdělení (.) Když jde o soutěž nebo různý akce, soustředíme 

se na text, aby byl co nejkratší a nejsrozumitelnější. Ale když jde spíše o image fotku, tak 

to klidně i vyjádříme jenom emotikonem.“ 

 

Má Vaše firma firemní hashtag? 

„Používáme #vyvolejto. Hodně s ním pracujeme při různých akcích, kde návštěvníky 

motivujeme hashtag používat.“ 

 

Kolik běžně sdílíte u příspěvku hashtagů a jak dochází k jejich výběru? 



   17 

„Většinou pouze tenhle jeden hashtag. V případě novinky občas dáme #novinka, většinou 

je to ale hodně podle sdělení. Upřímně moc neexperimentujeme. Myslim, že to ani 

nepůsobí dobře.“ 

 

Jakou roli u příspěvku hrají? 

„Pod hashtagem sbíráme obsah a vlastně si tím zvyšujeme šance, že se k nám ten UGC 

obsah dostane. Ale využíváme je i třeba k soutěžím.“ 

 

Spolupracujete s influencery?  

„Ano, docela často, ale spíš se jedná o kreativce. Nejde uplně o influencery v tom 

klasickym slova smyslu.“ 

 

Podle čeho si je vybíráte? 

„Asi hlavně podle vizuálního stylu. Soustředíme se hlavně na ty, kdo mají vizuální cit, 

fotky jsou jednoduché a mají nějakou pozitivní energii. U výběru je pro nás důležitý i jak 

vypadá jeho vlastní Instagram. Nehledáme uplně nutně nějak výrazně známého blogera. 

Spíš hledáme prostě někoho, kdo si bude hrát s kompozicí a má vztah k tomu našemu 

produktu samotnému. To je totiž ve fotkách pak hodně vidět (..) Ale když hezky fotí, tak 

ty naše požadavky jdou dolů. Nedávno jsme spustili magazín, kde se taky věnujeme 

rozhovorům s instagramery. Když se nám někdo líbí, ať už z té komunity #igerscz nebo 

mimo něj, oslovíme ho přímo a pak už je to jenom na nás, jak se s nim domluvíme.“ 

 

Z jakých oborů pocházejí a jak taková spolupráce probíhá? 

„To my ani moc nevíme. Často se většinou domníváme, že to jsou studenti. Spolupráce 

je docela jednoduchá. Oni nám něco nafotí, vytvoří třeba návod nebo DIY, a my jim 

pošleme odměnu. Asi největší přínos vidim v tom, že získáme nějaký nový obsah, 

zároveň můžeme inspirovat zase někoho dalšího, aby si taky něco vyrobil. A taky affiliate 

marketing je pro nás důležitý, protože to zase tu značku může dostat dál. To se teď 

snažíme využít i v zahraničí.“ 

 

Využíváte možnosti Instagram stories? 

„Sem tam ano. Ukazujeme tam nové produkty, když zrovna něco přichystáme. Ale chtěli 

bychom mnohem více.“ 
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Využíváte možnosti placené reklamy? 

„Ano. Většinou to jsou sponzorované posty, které odkazují na náš e-shop.“ 

 

Myslíte si, že je reklama na Instagramu účinná? 

„Je pro nás účinná a i důležitá, protože ty produkty může dostat k někomu, kdo nás ještě 

nesleduje, ale ty produkty by se mu mohly líbit. Bez peněz to jde velmi těžko, třeba 

hashtagy už moc nefungují.“ 

 

Sledujete pravidelně analytické nástroje k plánování strategie? 

„Sledujeme je během kampaně a snažíme se co nejvíce optimalizovat.“ 

 

Kterou ze zmíněných strategií považujete za nejdůležitější pro úspěch na 

Instagramu? 

„Jelikož se teď v současné době zaměřujeme na zahraniční trh, tak za důležité považujeme 

asi především dostat se mezi influencery. Aby se nám podařilo je oslovit a navázat novou 

spolupráci, díky které se pak dostaneme mezi další uživatele z té dané země.“ 

 

Jak vnímáte budoucnost Instagramu pro firemní komunikaci? 

„Pro firemní komunikaci bude Instagram určitě pořád důležitý, otázkou ale zůstává, zda 

se firmám bude nadále chtít platit tak vysoké částky za propagaci značky blogerem. Jestli 

pak ta návratnost nebude lepší třeba z placené reklamy, která je zároveň jednodušší na 

správu.“ 

 

Jaký je váš názor na Snapchat, využíváte tuto aplikaci? 

„Po zavedení Insta Stories a i livestreamingu dáváme Snapchatu sbohem, protože už pro 

nás nemá žádný význam. Tak snad nám odpustí.“ 

 

4. Rozhovor 

Firma: Zmrzlinář 

Respondent: Mikuláš Pavlík 

Místo: Praha 

Datum: 14.4.2017 

 

Proč je podle Vás komunikace na Instagramu důležitá? 
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„Podle mě už z jednoho jedinýho důvodu, že příspěvky na Instagramu mají mnohem větší 

dosah než na Facebooku. Protože Facebook v posledních letech kvůli algoritmům a snaze 

vydělat co nejvíc peněz přes placenou reklamu množství toho obsahu krátí. Takže 

Instagram je ještě platforma, která umožňuje relativně oslovit bez placení tisíce lidí. Na 

rozdíl od Facebooku, kde máme na stránce třeba 7 000 fanoušků, organicky to vidí pětina 

z nich, pokud to nepodpořim. Takže už jenom z důvodu dosahu, ale i z důvodu vizuální 

komunikace. Já stránky spravuju, píšu texty a spolu s Jakubem Dohnálkem to vymýšlíme. 

A on to fotí. Myslím, že je dobrý fotograf a ty fotky se lidem líbí, takže Instagram je 

vzhledem k tomu, že je založenej na vizuálech hodně důležitou platformou.“ 

 

Jaký důraz je kladen na Instagram v rámci celkové komunikační strategie? 

„Určitě by bylo fajn ten obsah rozlišovat a mít extra obsah na Facebook a něco co dáváme 

na Instagram, ale nějak to nejsme schopni časově dělat a nepřijde nám (..) U Zmrzlináře 

jsme se rozhodli od začátku, že ten obsah budeme jenom překlápět. Takže vymýšlíme 

vždycky tu samou věc. Třeba víc s lidma komunikujeme přes Facebook, protože mi 

přijde, že v současné době supluje webové stránky. Web pro kavárny ztrácí důležitost a 

často ani neni funkční, mají jenom nějakou landing page, kde mají otvírací dobu a adresu. 

Facebook je to místo, kde se dozví všechny informace. A Instagram je asi to místo, kam 

se podívám třeba na ty fotky od posledních uživatelů a na základě toho si řeknu, zda se 

mi tam líbí a chci to místo navštívit. Takže Facebook spíš informace, Instagram styl.“ 

 

Existují nějaké nevýhody využívání firemního Instagramu? 

„Dřív to bylo tak, že tam nebyly žádný metriky nebo měřitelnost, což se v posledním půl 

roce změnilo. Ty reklamy tam jdou dělat taky, když to člověk nastaví na Facebooku, tak 

se to automaticky nastaví, zda to chce být i na Instagramu. My, i když jsme si to nikdy 

nijak extra nezdůvodnili, tak jsme odpůrci reklamy na Instagramu. Nebo nám to tam 

přijde, že je to rušivý, když člověk skroluje těma příspěvkama. A často je to vytržený z 

kontextu. Takže tam nikdy nepodporujeme příspěvky.“ 

 

Jaká je u Zmrzlináře frekvence sdílení příspěvků? 

„Vždycky by mohla být lepší. O něco. My si od začátku víceméně u všech těch restaurací 

dáváme za cíl nejmíň dva příspěvky za týden, ideálně třeba tři. Ale hodně záleží i na 

sezóně. Takže říkáme si, že je lepší kvalita nad kvantitou. Takže když víme, že nic neni, 
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neni žádná novinka nebo zajímavost, tak radši klidně týden vynecháme, než abychom tam 

něco za každou cenu cpali. Protože víme, že to nebude mít žádný větší úspěch.“ 

 

Je vaše komunikace založená více na produktové fotografii či na emocích? 

„Já myslim, že určitě je to obojí. Jako Zmrzlinář by neměl úspěšný sociální sítě, kdyby 

ten produkt nebyl skvělej. Jsou podniky podle mě, kde se to dá vytvořit uměle, ten hype 

kolem toho, asi by to šlo i tady za pomoci hezkejch fotek a všeho, ale ve chvíli (..) My to 

bereme jako prémiovou zmrzlinu, v Praze to patří mezi třeba 3-4 nejlepší zmrzlinárny, 

zakládáme si na tom, že to je bez chemie a ta cena je tam vyšší. Občas si lidi stěžovali, že 

to je malý a drahý, což je taková obliba (.) Takže ten produkt je podle mě alfou omegou, 

ale jde to ruku v ruce. Jako jsou podle mne kávárny, který maj super produkty, ale fakt 

hnusnej Facebook nebo Instagram a nevadí to, často to získává nějakou větší autenticitu. 

A pak to nevypadá, že to dělá nějaká externí agentura a že si to dělaj přímo ty lidi, který 

to dělaj s láskou a rozuměj tomu. Takže se nedá podle mě říct, co je správně nebo špatně.“ 

 

 

Co je tedy podle Vás lepší, aby Instagram spravovala agentura nebo in-house? 

„Je to otázka. Ještě ve chvíli, kdy jsem v roli agentury, tak bych vůbec neměl říkat, že 

inhouse. Už jsou smartphony, který dnes vyfotěj skvělou fotku, a pokud proto má ten 

člověk trošku cit, tak dokáže udělat základní úpravu ve VSCO nebo tak, a je to v pohodě. 

A může ten obsah přidávat teoreticky každý den, a ví o těch produktech všechno, tak to 

má určitě svoje výhody. Zároveň třeba podle mě u toho Facebooku je ta správa tý agentury 

důležitá proto, že je tam nějaký odstup. Ve chvíli kdy tam přijde špatná recenze nebo si 

ty lidi stěžujou, tak když by byl s nimi v kontaktu přímo ten člověk z té kavárny, tak 

nedokáže mít v tu chvíli ten odstup a chladnou hlavu, a nějak mu to vysvětlit a najít 

nejlepší řešení. Takže v tom je podle mě důležitost tý agentury.“ 

 

Odkud získáváte obsah na Instagram? 

„My si všechno fotíme sami, nikdy nepřejímáme žádný fotobanky nebo podobně. A i 

kdyby si to spravovaly ty kavárny samy, tak to podle mě neni dobrá cesta. Je lepší dát 

ošklivou fotku než tam dát nějakej zástupnej obrázek, kterej nevypovídá o ničem. Ta fotka 

je v současnosti často to hlavní sdělení. Takže všechno vymýšlíme a každý týden chodíme 

fotit do těch kaváren. Vždycky se snažíme nafotit třeba tři příspěvky dopředu, a to pak 

využíváme.“ 
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Využíváte fotografie od svých návštěvníků? 

„Občas jo, na Facebooku. Když jednou za dva tři měsíce uděláme album to nejlepší z 

Instagramu. Nás to stojí minimum práce a potom označíme ty lidi, že jsme přidali jejich 

fotky. A podle mě to hrozně dobře podporuje nějaké sepětí té značky a toho zákazníka.“ 

 

Jaké příspěvky fungují na Vašem profilu nejlépe? 

„Třeba co byly nejúspěšnější příspěvky posledních měsíců… Tak když jsme vyfotili 

Kubova pětiletýho synovce s jeho psem ohařem, před Zmrzlinářem, nějaký první jarní 

počasí. Dali jsme to tam a jako to jsme věděli, že je to laciný, bude to útočit na ty emoce 

a jelo to fakt hodně. A líbilo se to. Celkově když jsme párkrát dali psa, tak to pak ty lidi 

začali fotit. Třeba my jsme poprvé vyfotili Kubova psa se zmrzlinou, otázka je, jak je to 

vhodný nebo ne, a pak dva tejdny na to se začaly na Instagramu objevovat fotky, jak 

někdo má psa a zmrzlinu, a docela si myslim, že jsme je ovlivnili. A ty děti určitě 

fungujou, ale ty dáváme málo, protože jich okolo sebe moc nemáme a nechceme fotit cizí 

v tý kavárně. No a potom já moc nemám rád za každou cenu snahu spojovat něco s 

Velikonocema nebo s Valentýnem, ale třeba na Valentýna jsme udělali takovou kytici se 

zmrzlin, červenejch, asi sedm různých druhů, který měli, a to mělo třeba 800 lajků. 

Obecně co třeba ještě funguje, když je venku zima a ošklivě. A my do toho dáme lidem 

trošku jara, zeleně, sluníčka. Jo a co nejvíc funguje, je alkohol, to je úplně neskutečný. 

Když jsou třeba alkoholový zmrzliny nebo řekněme, zase trošku lacině, naproti je 

Sokolovna a my tam vyfotíme zmrzlinu, tak je to úspěšný.“ 

 

Využíváte možnosti filtrů? 

„Já ty fotky neupravuju, ale Kuba to nějak upravuje... Občas to upraví v mobilu, ale 

většinou na počítači skrze nějakej preset ve Photoshopu. A určitě se z toho vytahujou 

barvy. Filtry na Instagramu ale vůbec. Ale teď jsme nad tím zrovna přemýšleli nedávno 

a ani nevíme, jak v současnosti vypadaj a třeba to neni ani tak hrozný, ale vlastně se ty 

fotky… my to většinou fotíme na zrcadlovku, ale stejně úspěšná fotka se dá vyfotit na 

mobil. Stačí hrozně málo, mělo by to vypadat nějak autenticky. A ne moc jako z 

Photoshopu.“ 

 

Jak tvoříte popisky k příspěvkům a jaká je jejich role? 
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„Já třeba vim, že u některých fotek je ten text druhořadej a je cílem, aby byl co nejkratší. 

Ideálně se říká od 50-100 znaků, že to zaujme a nebere to pozornost tý fotce. Ale občas 

máme uplně obyčejnou fotku a je to důležitý dostat tam nějakej vtip nebo to ozvláštnit. 

Často je to i třeba u některejch stránek, snažíme se předat informaci, aby se z toho něco 

dozvěděli. Občas je to jenom obyčejný okomentování bez hlubšího smyslu. Ideální 

příspěvek by byl, ale my je moc nedáváme, protože ty informace je strašně složitý dostat, 

ačkoliv by za to stály, tak třeba: „Dneska máme borůvkovou a borůvky bereme od pani 

Růžičkový ze Šumavy. Veze je k nám jednou za 10 dní.“ Ukázat co je za tim, to by byl 

uplně ideální případ.“ 

 

Má Vaše firma firemní hashtag? 

„Máme #zmrzlinář a nevymýšlíme žádný kreativní hashtagy. Asi na Instagramu by 

možná měly smysl, ale na Facebooku to podle mě nikdy nefungovalo. Ale tady to fakt 

funguje a ty lidi to označujou skoro vždycky. Ze začátku jsme se báli, že #zmrzlinář je 

strašně generickej název, kterej může bejt cokoliv, a občas se tam dostanou nějaký cizí 

fotky.“ 

 

Další hashtagy tedy k příspěvkům nepřidáváte? 

„Ne, nemáme to rádi. Myslim si, že dřív to frčelo víc. Nemyslim si, že tolik lidí přes to 

vyhledává. Možná bychom mohli dosáhnout nějakýho většího dosahu, v rámci 

marketingu by to mohlo být žádanější, ale snažíme se (..) Jako je kvalitní produkt a na nic 

si nehraje a nepřikrášluje, tak se snažíme mít i kvalitní komunikaci. A fotka s 20 

hashtagama by nás spíš odpuzovala.“ 

 

Spolupracujete s influencery? 

„U Zmrzlináře relativně málo. Je to hodně trendy slovo a asi určitě má nějakej význam. 

Už je to přesycený v poslední době, dřív to byli blogeři, dnes to jsou influenceři. Třeba 

jsme udělali akci s holkama z Cup Of Style, protože jsou to naše kamarádky, takže to bylo 

i dostupnější. Věděli jsme, že k nám chodí i dospělí lidi a děti z okolních škol až tolik ne. 

Cílem bylo tam dostat ty děti, ideálně i s rodičema. Takže jsme uspořádali akci „A Cup 

of Style ve Zmrzlináři“ a holky to nasdílely. Udělali jsme nějakou spolupráci a domluvili 

se, že se to objeví na Facebooku a Instagramu, taky jsme to nechtěli nějak přehnaně 

protlačovat. Udělali jsme facebookový event a holky kopečkovaly zmrzlinu. A do toho 

se věnovaly těm lidem. A bylo tam hodně holek, taky se říká, že to je jejich cílovka, 
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ačkoliv ony to velmi nerady slyší, kolem 13-14 let, bylo tam hodně těch holek a můžeme 

to hodnotit jako úspěšný. Ale je otázka, že je to těžko měřitelný. My jsme udělali nějaké 

kartičky, kdy jsme jim dali ten den, když vezmou kamaráda na další zmrzku, tak mají 20 

% na další zmrzku. Ale upřímně těch kartiček se moc nevrátilo a šli tam hodně kvůli těm 

holkám. Těžce se nám to měří. My jsme rádi, že jsme oslovili nějakou cílovku, ale z 

dlouhodobého pohledu si tim nejsem jistej.“ 

 

Využíváte možnosti Instagram Stories? 

„Podle mě jsou Stories uplně skvělá věc, která ještě víc prohlubuje ten vztah s tím 

zákazníkem. Když dáme 2-3 storíčka denně, tak to neni přehnaný a může vidět věci přímo 

z toho podniku. Ještě to teď řešíme s lidma ze Zmrzlináře, aby si ten obsah generovali 

sami a třeba ukázali, jakou zmrzlinu mají ten den. Ale zatím to využíváme jenom 

příležitostně, dost málo. Právě když jdeme fotit, tak ještě natočíme další věci. Ale je to 

podle mě zábavný a dobrý.“  

 

Využíváte funkci livestreamingu? Pokud ano, tak k čemu? 

„Neudělali jsme, ale plánujeme to. Máme seznam plánů do budoucna, vlastně jak bychom 

tu komunikaci chtěli ozvláštnit a přijít s něčím novym. Ale nemá smysl podle mě dělat 

livestream, pokud tam neni něco nového a zajímavého. Takže když zase uspořádáme 

nějakou akci, kdyby tam šel Radek Hřivňák, kterej tu zmrzlinu vyrábí a něco tam o ni 

mluvil, tak neváhám ani vteřinu. Ale nebudem to dělat jen z toho důvodu, abychom si 

mohli odškrtnout, že jsme to dělali.“ 

 

Využíváte možnosti placené reklamy? 

„Na Instagramu ne. Protože se nám nelíbí, ale neříkám, že to je špatně. Ale v té naší 

komunikaci jsme si řekli, že to nechceme dělat. Na Facebooku jo a asi bychom se bez ní 

už neobešli. Nedáváme tam žádné vysoké částky a nepodporujeme každý příspěvek, ale 

Facebook nás nějak nutí víc a víc to dělat. My děláme Zmrzlináře od loňského ledna, 

řešili jsme to už od října a oni otevřeli první únorovej tejden. A za ten rok se to dost 

proměnilo, ten organický dosah, a nemyslim si, že to je horším obsahem.“ 

 

Je ještě něco, co byste rád zmínil? 

„Podle mě na tom Instagramu je dobrý ten vztah s fanouškem. Člověkem, který sám přidá 

příspěvek. Někdo si vyfotí zmrzlinu, přidá hashtag, lokaci nebo nás označí na fotce a my 
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mu to lajkneme nebo občas okomentujeme. Což na Facebooku nejde dělat a neděláme to. 

Nebo teda označujou, ale Instagram je pro tuhle komunikaci lepší. A je důležitý být v 

kontaktu s tim fanouškem.“ 

 

Kterou ze zmíněných strategií považujete za nejdůležitější pro úspěch na 

Instagramu? 

„My spolupracujeme, všechny ty stránky, co děláme, jsou ve světě gastronomie, kde platí 

svá pravidla. Influenceři jsou důležitý třeba u těch komerčnějších značek, ale v tom gastru 

(..) Já si myslim, že celkově ta vizuální komunikace, ukázat ty produkty a ukázat ten 

příběh za tim. Jak jsem říkal, že kdyby si ty fotky dělali sami, tak myslim, že je to víc 

v pohodě, kdyby měli horší fotky na Facebooku, na tom Instagramu by to chtělo mít ty 

hezčí. A podle mě tak jak je v posledních letech trend fotit si jídla, tak vlastně kdokoliv, 

kdo přijde do těch restaurací, tak si to vyfotí, a to je pro nás docela výhra, že se nám to 

přirozeně šíří a vytváří fanouškovský základny a obsah.“ 

 

Co přijde po Instagramu, kam myslíte, že se firemní komunikace posune? 

„Podle mě, kdyby Instagram zůstal co nejjednodušší, jako byl nebo ještě teď trochu je, 

tak by to bylo nejlepší. Tam je problém ten, že jak Facebook, který teď vlastní Instagram, 

vznikly Instagram Stories, vykradli Snapchat, vytvořili Messenger Stories a teď jsou 

Facebook Stories. A pak ty správci nebo my často na nějakých školeních řešíme, jak se s 

tim do budoucna popereme, jakej typ příspěvků bude vhodnej kam a zda budeme využívat 

Facebook Stories (.) A podobně. Zatim to teda odmítáme, protože ta představa (..) Je to 

strašně zvláštní, jak se rozmělňují ty kanály a chtělo by to vybrat spíš nějaký ty hlavní a 

těch se držet.“ 

 

Takže předpokládám, že Snapchat je pro vás úplně mrtvý? 

„No, on pro nás nikdy nebyl živej, ale to je naše chyba. Protože na Spanchatu je mnohem 

složitější přidávání těch fanoušků a tady na Instagramu je každej. Těžko říct, jak to bude 

dál.“ 

 

5. Rozhovor 

Firma: BMW 

Respondent: Marek Bouška 

Místo: Praha 
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Datum: 7.4.2017 

 

Proč je komunikace na Instagramu pro BMW důležitá? 

„Značka tam zejména kontinuálně udržuje povědomí o modelech a značce jako takové, 

může komunikovat s různými cílovými skupinami a může inspirovat zákazníky ke koupi. 

Respektive ukazovat situace a příležitosti, ve kterých by bylo příjemné nebo dobré 

vlastnit některý z modelů BMW.“ 

 

Jaký důraz je kladen na Instagram v rámci celkové komunikační strategie BMW? 

„Instagram je stabilní prvek komunikace, respektive je silnou součástí social media 

komunikačního mixu. Je to nástroj pro budování povědomí, ale nikoliv prodejní kanál.“ 

 

Existují nějaké nevýhody komunikace na Instagramu? 

„BMW má několik cílových skupin a taky různé modely pro různé skupiny. Instagram v 

organickém dosahu nemá možnost cílit na různé skupiny lidí. Proto pak komunikace 

může působit nekonzistentně, protože se tam mísí několik stylů nebo i modelů 

dohromady.“ 

 

Dá se komunikace na Instagramu navázat na aktivity BMW v offline marketingu? 

„Ano, určitě. Třeba v rámci Insta Stories, nebo i příspěvků, lze o offline aktivitě 

reportovat a zprostředkovat ji tak většímu počtu lidí. Ale větší napojení, si myslím, není 

moc možné.“ 

 

Projevila se nějak na Instagramu nedávná krize jednoho z BMW dealerů - Invelt? 

„Na toto téma nemůžeme poskytovat komentáře.“ 

 

Jaká je frekvence sdílení příspěvků? 

„Dva až tři příspěvky týdně.“ 

 

Je vaše komunikace založená více na produktové fotografii či na emocích? 

„Více rozhodně na emocích, kde ale produkty hrají klíčovou roli. Z podstaty produktu jde 

samozřejmě daleko více o emoce. Auto není rychloobrátkové zboží, které by lidi 

spontánně nakupovali. Komunikace na Instagramu tak slouží spíš k připomínání se 

zákazníkům a k vyvolávání pozitivních asociací se značkou. Z podstaty je auto vždycky 
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důležitým prvkem, ale ukazujeme ho v kontextu reálného prostředí. Ne vždy, ale z 80 % 

ano.“ 

 

Odkud získáváte obsah na Instagram? 

„Jedná se o globální obsah, vlastní produkci i fotky fanoušků. Pracujeme i s videem. 

Děláme speciální cutdown verze TV spotů a další video produkci, kterou dáváme i na 

Instagram. Speciální formát videoobsahu na Instagram ale nemáme a ani ho 

neprodukujeme.“ 

Využíváte možnosti UGC? 

„Ano, poměrně výrazně, využíváme fotky a příběhy lidí. Je to také jeden z obsahů, který 

funguje nejlépe. Taky dobře fungují auta v pohybu.“ 

 

Využíváte možnosti filtrů?  

„Nevyužíváme. Všechny fotky upravujeme většinou už při produkci a nahráváme 

upravené na Instagram. Navíc nativní filtry v Instagramu jsou příliš amatérské.“ 

 

Jak tvoříte popisky k příspěvkům a jaká je jejich role? 

„Tvoříme primárně krátké popisky fotek, jsou spíše doplněním vizuálu, nemají nijak 

klíčovou nebo zásadní roli.“ 

 

Jak pracujete s hashtagy? 

„U příspěvků sdílíme 4 až 5 hashtagů. Globální a lokální hashtag pro značku, poté nějaké 

hashtagy pro jednotlivé modely (.) A případně hashtagy pro nějaký další kontext, který 

se na fotce odehrává. Není jich moc.“ 

 

Má firemní hashtag návaznost na jiné aktivity značky? 

„Ano. V případě, že jde o kampaňový obsah, používáme ke všem ostatním jako první 

hahstag kampaňový.“ 

 

Spolupracujete s influencery? 
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„Ano, s některými dlouhodobě, s některými krátkodobě jen v rámci kampaní nebo 

uvedení nových modelů na trh. Pravidelně jsou to jednotky, nárazově desítky. Přesný 

počet nemůžeme uvést.“ 

 

Jak si influencery vybíráte? 

„Aby hodnotově nějak odpovídali modelu nebo té samotné značce. Často se jedná o 

populární postavy z Instagramu nebo třeba fotografy. A pak taky lidi, kteří nějak 

odpovídají kampani či modelu. Používáme model placené spolupráce i spolupráce 

barterové.“ 

 

Jakou musí mít influencer sledovanost, aby byl pro vaši značku zajímavý? 

„Sledovanost není primární cíl. Může mít jednotky tisíc nebo obrovský dosah. Primárně 

musí hlavně zapadat do komunikace a konceptu kampaně.“ 

 

Kde vidíte největší přínos v této spolupráci? 

„Vnímáme to jako spojení s odpovídajícími lidmi, kteří auto spontánně zapojí do svých 

životů a ukazují svému okolí, jakou roli v něm auto hraje, a jak dobře a efektivně pro ně 

funguje. Je to pro nás organický dosah s daleko větší autentickou linkou než běžná 

komunikace značky.“ 

 

Využíváte možnosti Instagram Stories? 

„Zatím ne nijak aktivně nebo pravidelně. Prozatím. Do budoucna to určitě plánujeme.“ 

 

Využíváte funkci livestreamingu? 

„Nevyužíváme.“ 

Využíváte možnosti placené reklamy? 

„Ano, využíváme ji v rámci kampaní.“ 

 

Myslíte si, že je reklama na Instagramu účinná? 

„Ano, v rámci zvýšení dosahu sdělení v cílové skupině, kterou potřebujeme oslovit 

funguje reklama dobře. Výhodou je poměrně exaktní a precizní cílení.“ 

 

Jaké jsou obecné trendy automobilového průmyslu na Instagramu? 
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„Řekl bych, že budování povědomí a emočního spojení se značkou je stejné pro všechny. 

V rámci kampaní nástroj umožňuje dobré vyprávění příběhu značky či konkrétní 

kampaně. Některé značky volí Instagram pro odhalování nového modelu nebo využívají 

livestreaming.“ 

 

Co přijde po Instagramu, kam se firemní komunikace posune? 

„Další vyzvou pro značky bude určitě AR a VR. Kombinace digitálního obsahu a reality, 

poté virtuální realita jako taková. To bude next step v komunikaci a tvorbě obsahu, 

nějakého uživatelského zážitku.“ 

 

Jaký je váš názor na Snapchat, využíváte tuto aplikaci? 

„Na českém trhu ji nijak nevyužíváme, je totiž nerelevantní z pohledu naší cílové skupiny 

BMW. Snapchat jako takový má určitě svou relevanci, funguje primárně na osobní 

komunikaci mezi uživateli, není to model “one-to-many” ale spíše “one-to-one”. 

Nastavuje nový trend v komunikaci a prolínání digitálního obsahu do reálného prostředí. 

Což bude v budoucnu trend. Pro lokální malé trhy je nemožné Snapchat nějak reálně 

použít, protože nelze vytvořit vlastní filtr do aplikace nebo jakkoli jinak přitáhnout 

pozornost větší báze uživatelů k účtu a obsahu té značky.“ 

 

6. Rozhovor  

Firma: Simply Cola 

Respondent: Monika Sedláčková 

Místo: Praha 

Datum: 16.3.2017 

 

 

Proč je komunikace na Instagramu pro Simply Colu důležitá? 

„Vzhledem k cílové skupině, což jsou velmi mladí lidi, tak je nejdůležitější, protože ty 

jsou primárně na Instagramu a nejsou tolik na Facebooku. A my přes Instagram dokážeme 

mnohem líp řešit problém, který ta značka má. To je, že lidi to považujou za něco jinýho, 

než to ve skutečnosti je. My skrz Instagram, přes oficiální účet, a hlavně armádu lidí, co 

se věnujou jídlu na Instagramu, dokážeme měnit vnímání značky. Spojovat to s věcma, 

který nám pomáhaj budovat to, že to není energetickej drink s colou, ale že je to prostě 

cola.“ 
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Jak se liší od ostatních komunikačních kanálů a jaký je na Instagram kladen důraz? 

„Daleko větší než na Facebook. Jednak tím, že se pro to speciálně vytváří obsah. Ten se 

samozřejmě používá i na Facebooku, ale primárně se vytváří pro Instagram. To znamená, 

že jde spíš o situace pocitový, nejsou to produktový fotky. Není tam hlavní hrdina 

produkt. A pracujeme tam i s konceptama, kdy vymýšlíme speciální projekty, které se 

týkají hlavně instagramové scény. Netýká se to Facebooku.“ 

 

Simply Cola spadá pod Red Bull, který je ideálním příkladem značky, která dobře 

pracuje s emocemi. Je to u Simply Coly podobné? 

„Je to čistě postavený na tom, že se tam samozřejmě sem tam objevuje nějaký produktový 

post, ale z 90 % je to postavený na situacích, emocích, pocitech, které ti mají navodit to, 

kdy si ten produkt máš dát. A kdy je nejvhodnější pomýšlet na to, kdy si ho dát. A přes 

to se snažíme měnit vnímání toho produktu, které v tuhle chvíli není správně.“ 

 

Odkud získáváte obsah na Instagram? 

„Jsou to dvě složky, vlastní produkce a globální produkce. Vlastně se to mixuje, protože 

ta komunikace probíhá zatim asi ve čtyřech regionech na světě (.) Nebo tedy ve čtyřech 

zemích. Česko je jednou z nich, kde se to testuje, to znamená, že si mezi sebou vzájemně 

sdílíme content.“ 

 

Využíváte možnosti UGC? 

„Velmi málo ho využíváme, protože není tak kvalitní, jak bychom potřebovali. Občas 

využíváme fotky, který nám pošlou spolupracující influenceři. Ale ano, je to jakoby UGC, 

ale ne v tom pravym slova smyslu, že to jsou fanoušci. Ale jsou to food blogeři, o kterých 

víme, že uměj fotit jídlo, a tak nám občas vyfotěj věci, který my potřebujeme.“ 

 

Jaké z těchto příspěvků fungují u Simply Coly nejlépe? 

„Paradoxně fungujou příspěvky, kde ten produkt je jenom jako taková nepatrná součást 

celého obrazu. Obecná zkušenost z FMCG je taková, že fungujou fotky, kde je obrovsky 

znázorněnej produkt. U Simply Coly je to naopak. A obecně fungují lépe ty situace než 

fotka toho produktu jako takovýho.“ 

 

Využíváte při editaci možnosti filtrů? 
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“Ne.” 

 

Jak tvoříte popisky k příspěvkům a jaká je jejich role? 

„Jsou to spíš velmi krátký popisky, všechno se snažíme vystihnout obrazem jako 

takovym. To znamená, že je to nějakej dovětek, kterej to má dovysvětlit, ale nehraje to 

nijak klíčovou roli. Důležitější je to, co je tam. Důležitější jsou pro nás hashtagy.“ 

 

Jakým způsobem hashtagy využíváte? 

„Máme firemní hashtag a potom máme nějakou strategii hashtagů, které se využívaj pro 

ty jednotlivé příležitosti. To znamená, že ta komunikace je naplánovaná tak, že tam je asi 

8 oblastí, kde by ten produkt měl figurovat, a každá ta oblast má svoje specifický 

hashtagy.“ 

 

Spolupracujete s influencery? 

„Ano. S mnoha. Byla to součást taktiky, jakym způsobem ovlivnit vnímání produktu. To 

znamená, že jsme v podstatě v jednu chvíli byli doslova v kontaktu s celou instagramovou 

foodie scénou. To znamená s lidma, který se nějakym způsobem věnujou jídlu a 

blogování na Instagramu. Vůbec to nebyli lidi jako superstar, který by měli 100 000 lidí, 

ale pracovali jsme i s lidma, který měli jednotky tisíc, to znamená, že jsme měli nějaké 

kategorie. Bylo to rozdělený tak, že jsme měli skupinu lidí, se kterýma spolupracujeme 

úzce a pravidelně. To jsou lidi, který sledujou desítky tisíc followerů. A pak jsou velký 

skupiny lidí, který sleduje málo lidí, ale jsou pro nás nějakym způsobem zajímavý. A ty 

samplujeme. To znamená, že to minimum, co dostávaj jednou za rok, je speciální balíček 

s ingrediencema Simply Coly tak, abysme vysvětlili, o čem to je. Pak je nějaká 

prémiovější skupina, která dostává vždycky nějakej hezkej a praktickej dárek. Dostávali 

třeba takovou speciální deku s provazama, kterou si mohli dát přes rameno a jít si dát 

piknik. V tom byly zabalený Simply Coly. A takových věcí se plánuje víc a víc, vždycky 

na ten rok. A pak je tam nějaká skupina lidí, kterým my plníme nějaký zážitky a 

pracujeme s ní dlouhodobě. Je to nějaká parta, se kterou pracujeme a která odpovídá 

moodu tý skupiny, která by to měla koupit.“ 

 

Simply Cola pořádala akci v Botanické zahradě, na kterou byla pozvaná významná 

část českého Instagramu. Jak to probíhalo a jaký byl primární účel? 
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„Paradoxně ten produkt je tady asi pět let, ale komunikačně se začal řešit až poslední rok. 

A tohle byla toho součást. Vlastně tam to vzniklo tak, že v rámci toho abysme vysvětlili, 

že to je přírodní produkt, tak jedna z ingrediencí je kolovej oříšek, ze kterýho se to 

originálně dělá. A jedinej kolovník, kterej existuje v Česku, je v Botanický zahradě v 

Praze. Takže my jsme se domluvili na spolupráci s Botanickou zahradou, kde minimálně 

rok byla taková chill zóna u toho kolovníku, kde byla taková dřevěná stěna, kde byly 

popsaný ingredience, které jsou v Simply Cole. Bylo to u toho kolovníku a Simply Cola 

byla partnerem rostliny. A my jsme udělali takový pozdně letní večer pro tuhle skupinu a 

doplnili jsme je o lifestyle lidi. Byla tam Ann Blogger Kid, která je vlastně zpěvačka. A 

byli tam další lidi, co se zabývaj lifestylem. Ne jenom foodie scéna.“ 

 

S kolika influencery v tuto chvíli spolupracujete? 

„V té nejširší podobě jsou to fakt desítky, možná bysme se bavili i o čísle, které přesahuje 

stovku. To jsou lidi, se kterýma spolupracujeme třeba jednou za rok. A pak je tam nějaký 

užší číslo, který je nějakých 6-8 lidí, a to je skupina, se kterou pracujeme na nějaký užší 

bázi. Každý měsíc s nima něco řešíme a zapojujeme je do nějakých konceptů.“ 

 

Využíváte další možnost Instagramu jako Stories či Live Video? 

„Využíváme, používalo se to v zimě. Takže využíváme.“ 

 

K čemu konkrétně a jak se to lišilo od běžného obsahu na Instagramu? 

„Dává to jakoby mnohem větší benefit v tom, že dokážeme odvyprávět nějakej mikro-

příběh nějaký situace, což vlastně v těch klasickejch postech nedokážeme. Takže tohle 

byla nějaká zimní příležitost, kdy jsme to odvyprávěli.“ 

 

Využíváte či využívali jste někdy Snapchat? 

„Ne, nemyslím si.“ 

 

Využíváte možnosti placené reklamy? 

„Ano, určitě. Jedná se o karousel nebo promovaný příspěvek. Využíváme i video a 

Boomerangy. Video jsme využili primárně v nějakym konceptu, kde jsme fotili 360° 

fotky a potom jsme z nich dělali video. Takže to byl primární účel videa. A využíváme 

gify nebo Boomerangy, abysme zase oživili tu scénu.“ 
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Kterou ze zmíněných strategií považujete za nejdůležitější pro úspěch na 

Instagramu? 

„Jednoznačně influenceři, který nám pomáhaj šířit tu myšlenku, že v konkrétních 

příležitostech, které jsou pro nás důležitý, si tohle máš dát. A je to typicky vybraný, 

protože Red Bull jako energy drink spolupracuje třeba s hudební scénou nebo se 

sportovcema. To znamená, kde je potřeba energie. My vlastně jdeme opačnou cestou a 

vybíráme si lidi, kteří jsou primárně spojeni s jídlem, což je klid. K jídlu si nedáš 

energetickej nápoj, takže tam je to pro nás klíčovej faktor. Ještě navíc cílová skupina jsou 

fakt lidi 15-24, takže to je pro nás klíčovej kanál.” 

 

Simply Cola komunikuje v současné době na Instagramu pouze skrze jeden globální 

účet. Jaké jsou výhody a nevýhody? 

„Dokážeme konzistentně budovat obraz té značky. Vzhledem k tomu, že komunikace 

zatím probíhá pouze ve vybraných evropských zemích, nemusíme čelit problémům 

globální komunikace na mnoha kontinentech. A tím pádem je ten obsah konzistentní a 

relevantní pro více trhů najednou. Taky vzhledem k tomu, že cílová skupina přemýšlí a 

chová se globálně, nálada příspěvků pak odpovídá všem zemím, kde komunikace 

probíhá.“ 

 

Je možné pak měřit dopad kampaní v ČR, které jsou cílené na social a online, pokud 

je komunikace dohromady pro více zemí? 

„Ano, je to možné, měříme pak výkon podporovaných příspěvků, které samozřejmě 

cílíme pouze na Česko. Navíc reklamní systém umožňuje publikovat tzv. dark posty, tedy 

příspěvky, které na oficiálním účtu vidět nejsou a zobrazují se jen vybrané cílové skupině. 

Toho využíváme také a výsledky pak dostáváme z ads insights.” 

 

Snaží se Simply Cola využít popularity Red Bullu nebo se snaží spíš komunikovat 

zvlášť?  

„Neřekla bych úplně využít popularity, ale stavíme na podobných principech, hodnotách. 

Simply urřčite využívá hodnoty značky RB, její prémiovosti, hodnot, které si s RB lidé 

spojují. Snažíme se je přenést na Simply Colu, ale vyjadřovat je v nové příležitosti a s 

jiným nápojem. V úvodní kampani jsme používali “Nová Cola od Red Bullu”, teď už 

zmínka mateřské značky odpadla a komunikujeme čistě produktový název.” 
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Ačkoliv SC spolupracuje s velkým počtem influencerů, tak se na oficiálním 

Instagram účtu neobjevují, ačkoliv je to běžná praxe. Místo toho se využívají 

modelové. Proč tomu tak je? 

„Vzhledem k tomu, že je účet globální, by nedávalo smysl pracovat s influencery napříč 

několika zeměmi. Museli by to být velké hvězdy, které mají globální měřítko, aby 

fungovali v několika zemích najednou. Každá země tedy pracuje s influencery lokálními 

a jejich obsah využívá jen sporadicky a případně na Facebooku, kde je možné příspěvky 

lokálně cílit.“ 

 

Kam se může firemní komunikace v oblasti FMCG do budoucnosti posunout? 

„Předpovídat cokoli v oblasti digitálního marketingu a sociálních sítí je prakticky 

nemožné. Vzhledem k tomu, že trend Stories, ať už na Snapchatu nebo Instagramu, se 

začíná objevovat i na dalších platformách, bude pro FMCG značky výzvou, jak s touto 

funkcionalitou pracovat. Jejím benefitem je, že skrze ni může značka jednoduše a 

efektivně vyprávět krátké mikropříběhy, tedy může zákazníkovi sdělit více informací a v 

lepším kontextu než jen v rámci jednoho statického vizuálu. Instagram jako takový 

zůstane důležitou aplikací pro určitou generaci zákazníků, nová generace zákazníků bude 

velmi pravděpodobně používat nějakou jinou platformu nebo jiný nástroj.“ 

 


