
Značky vs. online generace



Kdo jsme

Influenceři

Sociální média

Rozumíme mileniálům a generaci Z

Mileniálové

Generace Z

Tvoříme reklamní kampaně pro 2 nejmladší generace, 
které jsou na sociálních sítích ve většině,  protože jsme 
jedni z nich a máme stejné myšlení a potřeby.  

S mladými lidmi do 33 let komunikujeme 
prostřednictvím influencerů a obsahu na sociálních 
sítích, který děláme tak, aby je bavil. 



KDE TRÁVÍ ČAS MLADÍ 

Mladí lidé tráví velkou část svého času na sociálních 
sítích, na které přistupují přes mobilní zařízení. 
Konzumují běžný denní obsah a jsou zahlceni 
reklamami, které je oslovují úplně odlišným tónem 
komunikace a nemají šanci je oslovit. 

Obě generace jsou citlivé na reklamu a značky by si 
k nim měli vytvářet dlouhodobý vztah, ne se snažit 
hned tlačit na prodej. 

Influencer marketing 

VHODNÝ INFLUENCER (téma kampaně) 

Inlfuencer není herec, kterému nadiktujete, co má 
říkat. Ideálním postupem je říct si, co chce značka 
komunikovat a až poté vybírat vhodného influencera 
na základě stanovených kriterií. Při opačné cestě 
dochází ke kolizi jeho autenticity a kvality Vaší 
kampaně. Důležitým aspektem, pro maximalizaci 
efektu,  je také “background” influencera aneb jak se 
chová za kamerou.  

VYTVÁŘENÍ VZTAHU S PUBLIKEM 

Značka by měla komunikovat dlouhodobě na soc. 
sítích a vytvářet vztah s publikem v takové podobě, 
jako si ho vytváří influenceři se svými fanoušky a 
získat si tím jejich pozornost a důvěru. V rámci 
podpory komunikace je dobré zapojit do celého 
procesu vhodného influencera na dlouhodobou 
spolupráci.



Instasite 

3,5x  
Větší dosah

První novinkou, kterou bychom chtěli aplikovat 
v nacházejícím roce, je Instasite. Na konci roku 
2016 jsme s úspěchem vyřešili problém ztráty 
publika při jeho transferu na microsite. 
Otestovali jsme převod klasické desktop 
microsite do Instagramového prostředí, 
Instagram gridu.  
Za úspěchem Instasite stojí, že člověk 
nepřechází přes odkaz do jiného 
neznámého,prostředí, ale zůstává pořád  
na Instagramu. Je to výborná možnost, jak 
odkomunikovat větší množství informací. 

www.comamnasrdci.cz @comamnasrdci 

http://www.comamnasrdci.cz
https://www.instagram.com/comamnasrdci/


KOMUNIKAČNÍ MIX NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 

Značky často komunikují s mladými lidmi pouze prostřednictvím 
influencerů a očekávají kouzelné výsledky z jednorázových spoluprací. 
My jsme přesvědčeni, že značky by měli komunikovat k mladým 
prostřednictvím influencerů formou dlouhodobých partnerství. Důležité 
je tvořit i vlastní obsah komunikace na svých sociálních sítích  
a promlouvat k mladým stejným tónem, jakému naslouchají a jakým  
k nim promlouvá i influencer. 

Komunikace s mladými 

PÁR BODŮ JAK VIDÍME KOMUNIKACI 

- tvořit vlastní lokalizovaný obsah 
- mladí konzumují běžný denní obsah (stories) 
- mít odvahu pustit se do netradiční kampaně 
- komunikovat pomocí influencera, ale i vlastním 

obsahem 
- vést konverzaci s publikem 
- vytvářet dlouhodobý vztah mezi značkou a publikem 



Kristián Mensa  
(Artist) 

Víme, že publikum má rádo 
produktový obsah, problém je, že ho 
po nějaké době omrzí a stane se 
nudným s klesajícím dosahem. Pro 
rok 2017 chceme přinést do obsahu 
na soc. sítí nový typ produktových 
fotek, říkáme jim art posts. Jsou 
nekonečným oživením nudného 
produktového obsahu.  

Kristián, vede náš obsahový tým a 
tvoří art posts z naprosto běžných 
věcí, které přetvoří do podoby, jakou 
bychom nečekali. Dodává běžným 
věcem fenomenální energii. 

Příspěvky 



Klienti



Napište nám, nejsme kyselí. 

MILAN WORSCH 
Project manager 

worsch@tubeup.cz | +420 702 009 128  

MARTIN STAROVIČ 
Sales manager 

starovic@tubeup.cz | +420 736 616 041  

www.tubeup.cz
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