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Jak řídíme klientům marketing správně

1. strategie 2. branding 3. plánování 4. exekuce
Nápad

Poslání

Product fit

Komu a kde

Co přesně

Ověření výzkumem

Proč by za to měli platit

Proč by si měli zvolit mne

Velký, děsivě odvážný cíl

Business model

Proč mě konkurence nezkopíruje

Co za co

Brand promise

Cíl komunikace

Tvorba webů

Display reklama

Grafika + DTP

Organic + paid search

Data science

GDPR

Public relations

UX

Radio, print a OOH Media planning

Account planning

Media buying

Social media + influencers

Email, SMS, Messenger

Pochopení zákazníků

Výzkumy

Konkurence

Customer experience

Touchpointy

Jsou s námi zákazníci spokojeni?

V co věříme

Tone of voice

Kam se trh ubírá

Corporate identity

Návratnost investic

Campaign idea

Hlavní komunikační idea

CRM

Architektura kampaně

Amplifikace kampaně

Proposition + benefits

Pricing

Kreativa

Tvorba obsahu (i videa)

Event marketing



• Jak říci STOP 
nápadům, 

• začít dotahovat věci 
do konce, 

• sjednotit se,
• soustředit se a
• ujasnit si cíle



Primitivní, ale účinné



Objectives and Key Results (OKR)



Dělat ambiciózní plány na rok dopředu moc nejde

Ale plánovat na 
čtvrt roku dopředu 

jde snáze!



Hierarchie

Poslání
• Abstraktní

Strategie
• Nekonkrétní

Roční 
záměry

• Často nevyjdou

Čtvrtletní 
záměry

• S tím už se dá pracovat



Každá firma/tým/jednotlivec si 
definuje tři až pět záměrů na 

čtvrtletí
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Záměr = čeho velkého chcete v čtvrtletí dosáhnout

Projít auditem na GDPR na 100 %
Měřitelné



Klíčové výsledky = co pro to musí být splněno

Projít auditem na GDRP na 100 %

1. Získat certifikaci na GDPR
2. Zmapovat procesy
3. Připravit podklady

4. Zavést nové procesy
5. Zaškolit zaměstnance

Není to seznam úkolů

U agentury/kolegů/k
lienta nekontrolujete 

práci, ale týd
ně p

ostup na výs
ledcích



Každý týden kontrolujete výsledky



Výhody

1. Všechny strany si ujasní, co je priorita a co se naopak dělat nebude.
2. Všem je jasné, čeho se chce dosáhnout a jak přesně se to bude měřit.
3. Ve firmě/mezi agenturou a klientem zavládne jednota.
4. Odstraní se mikromanagement, protože vás zajímají výsledky, nikoli práce.
5. Každý týden vidíte, zda jste se posunuli ve velkém cíli.
6. Soustředíte se na to podstatné a máte sílu říkat „NE“.
7. Zaměstnanci vidí smysl své práce.



Rozdíl mezi KPI a OKR

KPI

„Je všechno 
v pořádku?“

Počet prodaných kusů za týden: 
1 000

(a aktuálně se prodává 1 000)

OKR

„Kam se chceme 
dostat?“

Počet prodaných kusů za týden: 
1 000

(a aktuálně se prodává 200)



Ukázka z naší šablony pro OKR



Co teď
facebook.com/RobertNemec.com

twitter.com/RobertNemec_com

Odebírejte newsletter: 
www.robertnemec.com

linkedin.com/company/RobertNemec-com


