10 PŘÍKLADŮ
efektivních call-to-action

Podívejte se na několik příkladů výzev k akci, které nejen, že fungují, ale zároveň mají nápad, který
zaujme.

1. Přátelský email napsaný přirozeným tónem
Email hned působí mnohem lépe, když pochází od skutečné osoby, která navíc píše normálním tónem,
jako by se spolu bavili přátelé. Výzva k akci (CTA) je jen jedna a je jednoduchá. Po přečtení celého emailu vám navíc nepřijde ani tolik zatěžující. Email je velmi osobní a nezapadne mezi tunou dalších
reklamních mailů.

2. Přehledný a graficky zajímavý email
Tento způsob je skvělý, protože jasně ohraničuje CTA, má příjemnou
a zajímavou grafiku, trochu barvy, ale zároveň neodvádí pozornost
od hlavního cíle – uskutečnit akci.

3. Uvítací stránka Evernote
Čím příjemnější vizuální zpracování, tím vyšší šance, že o vaše CTA bude zájem. Evernote na to jde
chytře a výzvu k akci prokládá videem, které se odehrává na pozadí a samotná výzva k akci je ve středu
stránky. Navíc vám připomíná, že Evernote používají miliony lidí na světě, což z něj dělá bezpečný
a zavedený produkt a zároveň něco, o co přece nechcete přijít.

4. CTA na úvodní straně
Jednoduché tlačítko „read“ vám umožní dostat se k příspěvkům, které by vám během scrollování na
stránce mohly uniknout.

5. Kontrastní výzva před koncem stránky
Modrá barva kontrastuje s jinak převážně bílou domovskou stránkou a je poslední šancí, jak upoutat
návštěvníkovu pozornost, než se dostane na spodní část stránky. Zároveň je výzva přehledně a zajímavě
graficky zpracovaná a ujišťuje návštěvníka o jednoduchosti nastavení produktu.

6. CTA v záhlaví
Ať scrollujete na stránce seberychleji, tato výzva k akci v záhlaví se posunuje stále s vámi. Ujišťuje vás,
že produkt na vyzkoušení je zdarma a nebude po vás chtít zadání kreditní karty. Kontrastní barva navíc
zaručuje, že výzva k akci vynikne na jinak bílé domovské stránce. I když se CTA na stránce pohybuje
s vámi, nepůsobí dotěrně.

7. Zajímavá CTA na domovské stránce Netflixu
Tato výzva vás vizuálně pobaví, ale přitom je až neskutečně jednoduchá. Ostře červený box „Přidejte se
na měsíc zadarmo“ představuje jasnou výzvu. Důležitou roli hraje i ujišťující dodatek „zrušte kdykoli“.

8. Poutavá a kontrastní CTA na domovské stránce Lyftu
Zajímavý kontrast tmavého a barevného pozadí s jednoduchým CTA zaujme na první pohled. Zároveň je
v bílém boxu druhé CTA pro řidiče, čímž Lyft jednoduše spojuje dva účely, za kterými lidé stránky
navštěvují – řídit, nebo se svézt.

9. Pocit exkluzivity na domovské stránce Slacku
Tým, který stojí za kosmickou sondou Mars Curiosity Rover, je jedním z tisíců týmů celého světa, kteří
pro komunikaci ve firmě používají Slack. To se dozvíte na domovské stránce aplikace, která tak hned na
úvod vzbuzuje exkluzivitu a zvědavost. Samotná výzva k akci je přehledná a jednoduchá a díky
kontrastnímu boxu vyniká oproti zbylému textu na homepage.

10. Facebook stránka Dripu
Nejen, že Drip využívá samotného CTA Facebooku, navíc vtipně kombinuje úvodní fotku Facebook
stránky, ve které všechny kroky směřuje k provedení akce a uskutečnění výzvy.

