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PŘEDMLUVA: 

Původní myšlenkou bylo vydat tištěnou příručku, která pomůže všem podnikatelům a 

správcům Instagramových reklam nastavovat kampaně tak, aby byly výdělečné a nestály 

pouze peníze. Bohužel svět internetové reklamy se vyvíjí tak rychle, že než bych stihl knihu 

vydat, věci v ní obsažené by již ztráceli na platnosti. Proto jsem zvolil tento formát živého 

průvodce, kde budu postupně doplňovat frekventovanými chybami a jejich řešeními. 

Všechny níže uvedené je prověřeno mou praxí. Novou verzi budu publikovat každý měsíc.  

Mnozí marketéři vidí v Instagramu pouze nástroj na šíření brandu. Já jsem naopak 

přesvědčen, že Instagram je nástroj, který vám dokáže přinést zákazníky stejně levně a 

efektivně jako Facebook. Výsledky mé a mých klientů jsou toho důkazem. Věřím, že pokud 

přestanete dělat, alespoň půlku chyb, které zde naleznete, tak rázem chytnou vaše 

kampaně nový dech a začnou generovat výsledky. 

Jsem si jist, že tohoto živého průvodce budou odebírat i marketingoví specialisté, kteří mají 

k tomuto tématu jistě co říci. Proto budu rád za případné doplnění a podněty ke zlepšení. 

 

BUĎME VE SPOJENÍ: 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/michalfiala/ 

Blog: www.michalfiala.cz/blog 

Email: info@meziweby.cz 

Staňte se členy uzavřené Facebook skupiny, kde 

odpovídám na dotazy a sdílím své know-how. 

Pro čtenáře, kteří by chtěli navrhnout konkrétní 

zlepšení jejich Facebook a Instagram kampaní, 

pořádám osobní online tréninky, kde společně 

vyladíme vaše kampaně. 

  

https://www.linkedin.com/in/michalfiala/
http://www.michalfiala.cz/blog
mailto:info@meziweby.cz
https://www.facebook.com/groups/1024362134333059
http://www.michalfiala.cz/konzultace/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=predmluva


WWW.MICHALFIALA.CZ 

 

 

 

CHYBA č. 1: INZERENTI POUŽÍVAJÍ NA INSTAGRAMU REKLAMY A KREATIVU VYTVOŘENOU PRO FACEBOOK. 

ŘEŠENÍ 1: Nepodřizujte Instagram(IG) Facebooku(FB). IG si zaslouží vlastní pozornost a vlastní čas, 
který strávíte s přípravou kreativy přímo pro děj. Kampaně vždy odlišujte. Myslete na to, že 
IG má již přes 1 200 000 uživatelů v ČR (červen 2017). 

CHYBA č. 2: INZERENTI NEINVESTUJÍ DO IG DOSTATEK ČASU, PROTOŽE SI MYSLÍ, ŽE NEFUNGUJE. 

ŘEŠENÍ 2: Chyba!!! Reklama na IG funguje, ale musí se na ní trochu jinak než na tu na FB. Mnozí 
inzerenti vytvoří inzeráty pro FB, přes reklamní systém dají zobrazovat reklamy také na IG a 
výsledky jim naznačují, že FB funguje lépe. V 90% je to tím, že děláte chybu č.1. 

CHYBA č. 3: INZERENTI NEPROPOJUJÍ FACEBOOK A INSTAGRAM. 

ŘEŠENÍ 3: Síla online marketingu je propojování jednotlivých kanálů a oslovování potenciálního 
zákazníka v různých fázích jeho nákupního chování.  Podobné je to s využitím Facebooku a 
Instagramu. Dnes si již mnoho lidí chodí na FB pro informace, zatímco na IG pro inspiraci. 
Využijte toho a ukažte svůj produkt z několika pohledů. Nejprve zákazníka např. inspirujte 
na IG poutavým videem, kde kreativně používáte váš produkt nebo službu a poté pomocí 
retargetingu (viz. níže) mu na FB zobrazte bližší informace o vás. Podobných technik, jak 
využít propojení obou sociálních sítí je hned několik. Proto jsem založit projekt Facegram 
Academy, kde studenty a klienty učím využívat to nejlepší z obou sítí. 

CHYBA č. 4: VŠICHNI ČEKAJÍ, AŽ TO ZAČNE FUNGOVAT OSTATNÍM.  

ŘEŠENÍ 4: Nečekejte. Začněte ještě dnes. Až se naučí reklamu na IG dělat konkurence, tak bude 
mnohem složitější se prosadit. Využijte toho, že je na IG mnohem méně inzerátů než na FB. 
Díky tomu máte šanci na reklamě ušetřit. Nízká poptávka = nízká cena. 

CHYBA č. 5: INZERENTI NEPOUŽÍVAJÍ ČTVERCOVÉ OBRÁZKY. 

ŘEŠENÍ 5: Ideálním rozměrem reklam a videí je právě čtverec (na FB obdélník).  Zabírá více plochy a 
na IG prostě patří. Lépe zapadne na Instagramového prostoru, kde je většina obsahu ve 
čtvercovém formátu. V některé z vašich prvních kampaní doporučuji A/B test(viz. níže), kde 
můžete jednotlivé rozměry obrázku otestovat.  

CHYBA č. 6:  INZERENTI NEPOUŽÍVAJÍ V REKLAMNÍCH PŘÍSPĚVCÍCH HASHTAGY.  

ŘEŠENÍ 6: O tom, proč hastagy na IG používat a jak fungují, se dočtete v mém prvním ebooku 
Budování značky na Instagramu. U reklamních příspěvků platí to samé. Vždy maximálně 
přizpůsobte textaci prostředí Instagramu a hastagy jsou k tomu ideálním nástrojem. Navíc 
vám dávají možnost, jak reklamní sdělení rozšířit. Př.: Zbytečně dlouhou větu „Dnes jsme se 
rozhodli pro vás uspořádat soutěž o Iphone“ můžete nahradit hastatagy „#soutez 
#vyhrajIPhone“. Reklamní sdělení se tím stručnějším a údernějším! 

http://www.michalfiala.cz/marketing-na-instagramu/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=reseni_5
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CHYBA č. 7: INZERENTI STÁLE KOMUNIKUJÍ SVÉ PRODUKTY A SLUŽBY NIKOLIV POTŘEBY A PROBLÉMY, KTERÉ 

JEJICH PRODUKTY ŘEŠÍ. 

ŘEŠENÍ 7: Pokud si účastníci mých školení mají odnést z našich workshopů jen jednu věc, tak je to tato 
„Nedělejte reklamu na své produkty, ale na důvody, PROČ by si vaši zákazníci měli 
produkt koupit. “ Pokud např. prodáváte designová bezdrátová sluchátka, tak by sdělení 
nemělo znít „Kvalitní značková bezdrátová sluchátka se super zvukem“, ale mělo by spíše 
znít „Žádné omezení pohybu, jen svoboda a čistý zvuk. To jsou naše sluchátka.“ Klíčem je 
v reklamním sdělení vždy upřednostnit důvod PROČ před produktem.  

CHYBA č. 8: INZERENTI INZERUJÍ POUZE NA FACEBOOKU. 

ŘEŠENÍ 8: Tím, že Intagram a Facebook má stejného majitele, tak se i reklamy spravují ze stejného 
prostředí a mnoho principů je stejných (cílové skupiny apod.). Využijte toho a rozšiřte svou 
social media strategii i o tuto sociální síť. Ale nezapomeňte se vyvarovat chybám, které 
naleznete v tomto ebooku. Vždy vytvořte pro IG samostatnou kampaň, vizuál i textové 
sdělení. 

CHYBA č. 9:  INZERENTI STÁLE PODCEŇUJÍ CÍLOVOU STRÁNKU, KAM VEDE REKLAMA. 

ŘEŠENÍ 9: Myslete mobilně! Veškerá návštěvnost z Instagramu je přes mobilní zařízení. Odkazujte 
pouze na stránky, které jsou 100% přizpůsobené mobilním zařízeníém. V opačném případě 
se zbytečně připravujete o konverze a zákazníky. Pro přípravu mobilních vstupních stránek 
můžete např. využít služeb Leadpage.com nebo Instapage.com. 

CHYBA č. 10: INZERENTI STALE NEKLADOU PŘI TVORBĚ INZERÁTU DŮRAZ NA EMOCI. 

ŘEŠENÍ 10: Instagram je o zachycení okamžiku a o vyvolané emoci. Což je mimochodem jedem 
z důvodů, proč Facebook odmítl vytvořit oficiální rozhraní pro vkládání fotek z PC. Příliš 
vyladěné vizuály(reklamní bannery apod.) mohou (a pravděpodobně budou) fungovat méně 
než vyfocené fotky bez retuše ve Photoshopu, zachycující produkt v reálném prostředí a s 
reálnými lidmi. 

CHYBA č. 11: INZERENTI SROVNÁVAJÍ FACEBOOK S INSTAGRAMEM.   

ŘEŠENÍ 11: To nelze. Každá síť má svá specifika a musí se k ní přistupovat různě. Myslete na to i při 
vyhodnocování kampaní a tvorbě reklamním inzerátů. Při svých marketingových strategiích 
mějte na paměti základní rozdíly těchto sítí (IG- inspirace, hlavně foto // FB – informace, 
text+obr. a mnohé další) a strategie tomu přizpůsobte. 

  

http://www.michalfiala.cz/navod-vkladani-fotek-na-instagram-pres-pc/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=chyba10
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CHYBA č. 12: INZERENTI NEKONTROLUJÍ KOMENTÁŘE A REAKCE U REKLMAMNÍCH INZERÁTŮ 

ŘEŠENÍ 12: Většina inzerentů si hlídá komentáře u příspěvků na své zdi. Nicméně značná část lidí 
zapomíná kontrolovat komentáře u promovaných reklamním inzerátů. Pokud 
nesponzorujete příspěvek z vaší zdi a vytvoříte klasický inzerát přes reklamní systém, tak se 
vytvoří takzvaný dark post. Dark post není vidět na vaší zdi a zobrazuje se pouze lidem, které 
jste si vyselektovali při reklamní kampani tzn., že většinou dosahuje mnohanásobně většího 
dosahu než klasický post na zdi. Pravidelně kontrolujte přes reklamní systém, zda vám u 
reklamního inzerátu nepřibývají negativní komentáře, které mohou výrazně zhoršit výkon 
celé kampaně. 

CHYBA č. 13: INZERENTŮM CHYBÍ LOGICKÁ STRUKTURA KAMPANÍ  

ŘEŠENÍ 13: Značná část inzerentů cíli pouze na nové zákazníky a nepracuje dostatečně s uživateli, kteří 
vás již znají. Doporučuji kampaně dělit alespoň na akviziční (cileni dle zájmu, lookalike, 
demografie), remarketingove a obsahové. Pro každý typ kampaně si stanovte rozpočet, plán 
a obsahovou logiku inzerátů. 

CHYBA č. 14: REMARKETING NEZNAMENÁ CÍLIT NA VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY ZA POSLEDNÍCH 30 DNI  

ŘEŠENÍ 14: To že FB resp. IG nabízí při vytváření remarketingových publik ve výchozím nastavení 
platnost 30 denní, tak neznamená, že je to ideální cílová skupna. U každého produktu trvá 
rozhodování o koupi rozdílnou dobu (u holícího strojku to bude menší doba než u 72“ LCD 
televice). Tomuto faktu musíte přizpůsobit své remarketingové skupiny. Inspirujte se ve 
Facebook Analytics nebo v Google Analytics reportem „Prodleva“ v kategorii konverze. 
Pracujte s konverzními stránkami a vytvářejte remarketingová publika v několika časových 
segmentech (např. ti, co navštívili web  1-7 dní zpět a ti, co navštívili web 8-14 dní zpět). 

CHYBA č. 15: INZERENTI NEMAJÍ NA WEBU SPRÁVNĚ NAINSTALOVÁN FACEBOOK (INSTAGRAM) PIXEL VČETNĚ 

ZÁKLADNÍCH KONVERZNÍCH UDÁLOSTI. 

ŘEŠENÍ 15: Jak jsem již psal, klíčem k úspěchu je práce s lidmi, kteří již o vás slyšeli, viděli vaše video 
nebo navštívili váš web. V nákupním trychtýři mají blíže k nákupu než úplně nový 
návštěvník. Facebook pixel vám umožní na Instagramu s těmito lidmi pracovat. Dokážete 
cílit např. Na ty, kteří vložili produkt do košíku, ale nenakoupili. Můžete např. zobrazit 
reklamu na sáček do vysavače tomu zákazníkovi, který si u vás před měsícem vysavač koupil. 
Pokud používáte web na platformě Wordpress doporučuji plugin Pixel Caffeine.  

CHYBA č. 16: INZERENTI PŘI CÍLENÍ REKLAM NA INSTAGRAMU NEPOUŽÍVAJÍ FACEBOOK ENGAGEMENT PUBLIKA. 

ŘEŠENÍ 16: Engagement publika je skupina lidí, která např. za posledních 365 dní okomentovala, 
likovala nebo sdílela jakýkoliv příspěvek na vašem FB. Toto je skupina lidí, kterou byste měli 
na Instagramu oslovovat. Pomocí tohoto propojení lze vytvářet mnoho strategií, které učím 
klienty a studenty v rámci programu Facegram Academy. 

  

https://wordpress.org/plugins/pixel-caffeine/


WWW.MICHALFIALA.CZ 

 

 

 

CHYBA č. 17: INZERENTI CÍLI POUZE NA PŘÍMÉ ZÁJMY.  

ŘEŠENÍ 17: Pokud např. prodáváte košile s havajskými vzory, tak nemusí být a pravděpodbně nebudou 
zájmy „košile“ a „hawai“ to pravé (přiliš obecné). Zkuste si člověka vice specifikovat a lépe 
odhadnout jeho zájmy. Výše uvedenou košili si spíše koupí člověk, který má rád cestování 
apod. 

CHYBA č. 18: MNOHO INZERENTŮ NEPOUŽÍVÁ PRŮNIK PUBLIK 

ŘEŠENÍ 18: Abyste byli schopni cílového zákazníka lépe vyspecifikovat, používejte průnik (ve správci 
reklam tzv. zúženi) zájmů. V praxi potom cílíte na člověka, který má v zájmech např. „košile“ 
A ZÁROVEŇ „hawai“ A ZÁROVEŇ „cestování“. 

CHYBA č. 19: INZERENTI NEPOUŽÍVAJÍ ROZMANITOST FORMÁTŮ, KTERÉ JIM INSTAGRAM NABÍZÍ.  

ŘEŠENÍ 19: Využívejte nové a ne tolik okoukané formáty jako je obrázek. Experimentujte i s videem, a 
prezentaci např. 

CHYBA č. 20: REKLAMY NA INSTAGRAMU SE NEZOBRAZUJI POUZE VE FEEDU (NA ZDI).  

ŘEŠENÍ 20: Zamyslete se i nad alternativní reklamní plochou ve stories. Zaberete tak 100% plochu  
obrazovky telefonu, což vám umožní zákazníka oslovit svou reklamou a zároveň eliminovat 
veškeré rušící prvky. 

CHYBA č. 21: MNOHO INZERENTU NECÍLÍ DOSTATEČNĚ LOKÁLNĚ.  

ŘEŠENÍ 21: Využijte toho, že Instagram funguje pouze na mobilních zařízeních, což zpřesňuje 
geografické cílení (GPS, wifi, triangulace apod.). Pokud máte kamennou prodejnu, stánek se 
suvenýry nebo restauraci, tak cilte reklamu na ty, kteří se pohybují v nejbližším okolí. 
Nebojte se za takového uživatele nabídnout vyšší částku za klik (klidně 50 Kč). Má pro vás 
totiž extra vysokou hodnotu. V inzerátu zmiňte vaší polohu (křupavé koleno na vás čeká za 
rokem, méně než 10 min k nejbližší směnárně apod.) 

CHYBA č. 22: INZERENTI NEPOUŽÍVAJÍ CALL TO ACTION PRVKY V INZERÁTU.   

ŘEŠENÍ 22: Motivujte lidi ke kliku na inzerát a nastiňte jim, co se po kliku stane (např. více receptů po 
kliku, Zobrazit aktuální speciality apod.) 

CHYBA č. 23: POUŽÍVEJTE V INZERÁTECH ČASOVOU TÍSEŇ. 

ŘEŠENÍ 23: Nabídka vyprší již dnes o půlnoci. Ano podobné fráze stále fungují. Hodí se především 
v inzerátech cílených na uživatele, kteří jsou blíže k nákupu (cílení pomocí demarketingu). 


