
Messenger
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Naučte se ovládat 10x silnější zbraň
než je e-mail marketing
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Bohatý je ten, kdo má dostatek 
volného času na to, aby ho investoval 
do věcí, jež mu dávají smysl.



Poděkování
Rád bych poděkoval Albertovi. Členovi týmu, 

který mi umožnil díky svým obchodním 
a organizačním dovednostem, získat dostatek 

času na napsání této příručky.



Předmluva
Mnohé z vás jistě napadlo, jak si 
dovoluji hatit tolik oblíbeny mailing 
a říkat, že něco funguje 10× lépe? A 
to hlavně v případě, když neznám váš 
produkt ani strategii, kterou při mailingu 
používáte.

Mohu, protože čísla i zkušenosti s Messenger 
marketingem mluví jasně.
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Po přečtení této příručky získáte vhled do světa konverzačního  
(ang. Messenger) marketingu. Čtení vám nezabere více jak 10 minut, takže 
nic neodkládejte do složky „přečíst později“ a raději se posaďte a čtěte.

Naučíme se pracovat s pojmy:

Chatbot
Více volného času
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Efektivita

a mnoho dalšího...



Pokud vám to ještě nedošlo, tak tahle příručka nebude jen 
o tom, jak pomoci moderní technologie (chatbotům) získat více 
zákazníků (díky automatizovaného marketingu), ale především 
o efektivním využití vašeho času.

Dělejte ve svém byznysu pouze klíčové aktivity,  
na vše ostatní je tu chatbot.

Počet zákazníků

Nasazení chatbota

Po nasazení chatbota odbavíte více zákazníků za zlomek času
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Forma marketingu (možná ta nejstarší), zaměřená 
na vyvolání konverzace mezi vámi a zákazníkem. 
Jedině při vzájemném dialogu si získáte jeho 
důvěru. Poté vám otevře své srdce i peněženku. 

A nebojte – vím, že jste zaneprázdněni a nemáte čas 
se s každým potenciálním zákazníkem vybavovat. Zde 
přichází technologie v podobě chatbota.

Co je to konverzační 
marketing?



Co je to chatbot?
Chatbot je soubor 
marketingových nástrojů, které umožní 
skrze Facebook automatickou komunikaci 
mezi vámi a zákazníky.

Zní to šíleně, ale ve zkratce vám chatbot 
umožní efektivně prodávat vaše zboží nebo 
služby skrze Facebook, aniž byste u toho 
museli být.

Jednou se vše nastaví a pak to šlape samo.



Jaké všechny aktivity 
chatbot zvládne 
a v čem vyniká ?



Je kamarád 
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Průměrná míra prokliku (CTR) hromadného 
e-mailu je v lepších případech 3 %. CTR zprávy 
poslané přes Messenger je více než 30 %.

V praxi to znamená, že pokud pošlete 
hromadný email a Messenger zprávu 
s odkazem na váš blog, tak z chatbota  
přijde na web 10x více návštěvníků.

Je chatbot opravdu 10x efektivnější 
než hromadný emailing?

3 %CTR

Email

marketing

30 %CTR

Messenger 
marketing



Důkaz místo slibů



Doba internetu je rychlá. Téměř dokonalá 
konkurence. Potenciální zákazníci si téměř 
okamžitě srovnají nabídky všech konkurentů.

Okamžitou odpovědi maximalizujete šanci, že se 
z potenciálního zákazníka stane platící zákazník.

A toho dosáhnete díky chatbotovi, který dokáže 
reagovat a odpovídat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Nenechte si utéct už žádnou 
obchodní příležitost



Zná to snad každý podnikatel. Každý den 
neustále ty samé odpovědi na ty samé otázky.

Skončete s tím. Naučte odpovídat chatbota. 
Zákazníci dostanou odpověď ihned a vy se 
můžete věnovat důležitějším věcem. Ušetříte nejen 
svůj čas, ale i svých zaměstnanců.  
A čas jsou peníze!

Automatizujte  
rutinní aktivity



Díky chatbotovi bude sběr kontaktů do vaší  
databáze výrazně levnější.

Nedávno jsme s jedním klientem ukončili kampaň na sběr 
nových kontaktů pomocí webináře a výsledek byl ohromující.

Cena za jednoho účastníka, který se přihlásil přes chatbota 
(místo klasického webového formuláře), byla 6× menší.

Jednodušší a levnější 
sběr kontaktů 6×

menší cena 
za účastníka

semináře



Další volba je jen na vás
Pokud se chcete o chatbotech dozvědět více,  

klikněte na tento link a já vám ukáži, jak moc velkou 
roli mohou chatboti ve vašem podnikání zahrát.

Pokud vám chatboti smysl nedávají, klikněte sem 
a už o mně ani chatbotech nikdy neuslyšíte – 

maximálně od konkurence.  

Grafické zdroje:

https://m.me/jaknamarketing?ref=DocetliMagnet
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