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Poutavý obrázek, který přitáhne pozornost. Máte jen několik vteřin na 

to, zaujmout uživatele FB, aby se při rolování na timeline zastavil nad 

vaší reklamou. Doporučuji doplnit obrázky o text, případně tlačítko, 

pozor na schválení ze strany FB.

Text s otázkou, která donutí zamyslet se - cílem je při zaujetí kreativou
upoutat i hlavu - otázka v textu donutí člověka, který se nad 

příspěvkem zastavil, zapřemýšlet se a míra prokliku reklamy roste.

U textu - přímý odkaz upravený ve zkracovači pro větší míru prokliku. 

Lidé mohou díky tomuto odkazu ihned po přečtení úvodního textu 

pokračovat na cílovou stránku.

K textu přidány doplňující ikonky, které také poutají pozornost. Tyto 

ikonky jsou nezvyklým doplňkem příspěvku a stejně jako kreativa 

dokáží upoutat pozornost. 



Hlavní nadpis reklamy - text, který je v příspěvku největší. Sem patří 
hlavní myšlenka příspěvku, popřípadě otázka pro zamyšlení. Pro 

velikost tohoto textu doporučuji i zde použít doplňující ikonu pro
zvětšení míry prokliku - šipku, obrazce apod.

Popis příspěvku s hlavním benefitem/příslibem toho, co návštěvníky 

čeká po prokliku reklamy. Co mohou očekávat na druhé straně, co tam 

získají. Jednoduše příslib, co jim proklik reklamy přinese. 

Tlačítko s výzvou, které vybízí k prokliknutí a získání tak více informací 
o daném tématu, které je zmíněno v textu reklamy. K použití jsou i 
další tlačítka REZERVOVAT, STÁHNOUT, KOUPIT, ZAREGISTROVAT  

a další - stačí si vybrat z nabídky.

Odkaz na cílovou stránku budující důvěru. Lidé, co vaši stránku znají, 
 spíše reklamu prokliknou. Podporujete tak i svůj brand a povědomí  
o vaší značce roste.



Nesmíte zapomenout na testování. Pro maximální efekt reklam je 

nutné všechny prvky reklamy testovat. 

Můžete využít A/B testování, kdy si vyberete prvek, který chcete 

testovat - například nadpis a vytvoříte dvě reklamy s různými 
variantami nadpisu. Ty pak vyhodnotíte a jednoduše tak zjistíte, která 

fungovala lépe.

V případě jakýchkoli dotazů k placené 

reklamě na Facebooku mě neváhejte 

kontaktovat - michal@x2byznys.cz 

- Michal Kolář



NÁHLEDY REKLAM Z PRAXE
















