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Instagram	  a	  dění	  na	  social...	  



REKLAMA	  V	  	  
INSTA	  STORIES	  



O	  co	  jde?	  

Insta	  Stories	  

•  Reklama	  ne	  obdélníkového	  nebo	  čtvercového	  formátu,	  
ale	  9:16	  	  

•  Reklama	  zabírá	  celou	  plochu	  mobilu	  po	  dobu	  5s	  
•  Obrázek	  nebo	  video	  
•  ZaUm	  není	  možné	  vkládat	  URL	  
•  Lidé	  se	  mohou	  prokliknout	  skrze	  horní	  logo	  na	  profil	  

(jen	  zde	  je	  0,3-‐2%	  CTR!)	  
•  Stejné	  možnosd	  cílení	  jako	  ve	  Facebook	  nebo	  Instagram	  
•  Brandový	  typ	  reklamy	  s	  dopady	  do	  akdvace	  



Facebook	  Newsfeed	  

1/3	  displeje...	  

@lcgnewmedia	  



Instagram	  

1/2	  displeje...	  

@lcgnewmedia	  



Instagram	  Stories	  

Zobrazení	  reklamy	  v	  místě,	  
kde	  lidi	  dávají	  zvýšenou	  pozornost	  
obsahu	  =>	  šmírují	  ostatní	  co	  dělají	  J	  

1/1	  displeje...	  

@lcgnewmedia	  



POROVNÁNÍ	  CEN	  
FACEBOOK	  A	  INSTAGRAM	  



Facebook	  vs.	  Instagram	  

•  Spusdli	  jsme	  Reach	  kampaně	  v	  rámci	  Facebook	  a	  Instagram	  napříč	  účty	  
•  Co	  jsme	  zjisdli?	  

Dosahové	  reklamy	  na	  Instagram	  jsou	  o:	  

30-‐50%	  levnější	  

Stejné	  cílení,	  stejné	  krea0vy,	  stejné	  texty	  =	  rozdíl	  0,2	  EUR	  na	  0síc	  zobrazení	  
@lcgnewmedia	  



Facebook	  vs.	  Instagram	  

A	  víte	  jak	  ještě	  více	  zlevnit	  reklamy?	  

@lcgnewmedia	  



Facebook	  &	  Instagram	  

Obrázek	   GIF	  

5	  Kč	  /	  klik	  
2%	  CTR	  

0,3	  Kč	  /	  klik	  
8,55%	  CTR	  

@lcgnewmedia	  



VÝSLEDKY	  REKLAMY	  V	  
INSTA	  STORIES	  



Insta	  Stories	  

Launch	  
produktů	  

Zvýšení	  zájmu	  
(o	  akci/

produkt/atd)	  

Co	  jsme	  vysledovali	  skrze	  kampaně...	  

@lcgnewmedia	  



Insta	  Stories	  

•  27	  Kč	  za	  dsíc	  zobrazení	  
•  27	  494	  lidí	  zásah	  
•  Skóre	  10/10	  	  
•  Cílovka:	  zákazníci	  společnosd	  	  
•  Využito	  na	  launch	  kampaně	  s	  novým	  

produktem	  
	  
Jednalo	  se	  o	  jednu	  kampaň	  z	  více...	  

Launch	  produktu	  

@lcgnewmedia	  



Insta	  Stories	  

Zvýšení	  zájmu	  o	  akbvitu	  

•  32	  Kč	  za	  dsíc	  zobrazení	  
•  Skóre	  8/10	  	  
•  Cílovka:	  matky	  s	  dětmi	  
•  Push	  informace	  o	  akci	  směrem	  k	  	  

potencionálním	  návštěvníkům	  

@lcgnewmedia	  



ZÁVĚRY	  K	  INSTA	  STORIES	  



Insta	  Stories	  

@lcgnewmedia	  

1 Získávejte	  audienci	  na	  Instagram	  a	  prodávejte	  na	  Facebook	  

2 Používejte	  reklamy	  v	  Insta	  Stories	  pro	  rychlý	  zásah	  a	  předání	  klíčové	  informace	  	  

3 Nepoužívejte	  reklamu	  v	  Insta	  Stories	  déle	  než	  3	  dny,	  pak	  se	  zdraží	  

4 Používejte	  co	  nejefekdvnější	  cílení,	  cena	  se	  zásadně	  sníží	  

5 Zaměřte	  se	  na	  jednu	  zprávu	  a	  testujte	  kreadvu	  pro	  každou	  cílovku	  



Insta	  Stories	  

① Získávejte	  audienci	  na	  Instagram	  a	  prodávejte	  na	  Facebook	  
② Používejte	  Insta	  Stories	  pro	  rychlý	  zásah	  a	  předání	  klíčové	  informace	  
③ Nepoužívejte	  reklamu	  v	  Insta	  Stories	  déle	  než	  3	  dny,	  pak	  se	  zdraží	  
④ Používejte	  co	  nejefekdvnější	  cílení,	  cena	  se	  zásadně	  sníží	  
⑤ Zaměřte	  se	  na	  jednu	  zprávu	  a	  testujte	  kreadvu	  pro	  každou	  cílovku	  

Stavte	  se	  u	  nás	  v	  
kancelářích	  na	  kafe...	  J	  



DĚKUJEME	  ZA	  
POZORNOST	  


