prípadová studie
Jak jsme naplno zapojili sociální sítě
do marketingového mixu Speciálního
Zahradnictví

Úvod
Obsahový marketing má smysl. To je tvrzení, za kterým si ve Včelišti stojíme. Obsah
je ovšem také potřeba správně využít. Ideálním kanálem pro další propagaci vytvořeného obsahu jsou sociální sítě. Proto se jim budeme věnovat v případové studii,
kterou právě čtete. Zaměřili jsme se na jednoho z našich dlouhodobých klientů,
abychom na jeho e-shopu se zahradnickými potřebami předvedli výsledky propagace na sociálních sítích.

Speciální Zahradnictví
Na počátku všeho byla láska k zahradničení. Ta přivedla Radka Tichého až k založení vlastního e-shopu s potřebami
pro pěstitele. A proč právě Speciální Zahradnictví? Protože kromě základních potřeb najdete v e-shopu i pomůcky
pro hydroponii a další produkty, které odpovídají zahradnickým trendům moderní doby.
Kromě e-shopu je k dispozici i kamenná prodejna v Berouně, kde se můžete seznámit s nabízenými produkty
nebo prohodit pár slov s majitelem prodejny, který poradí s výběrem produktů a rád se podělí o své pěstitelské
zkušenosti.

Naše spolupráce
Radek Tichý se na nás s prosbou o pomoc s obsahovým marketingem obrátil už v roce 2014. Začínali jsme
obsahovou strategií, na kterou jsme poté navázali i realizací jednotlivých doporučení. V současné době pomáháme
s tvorbou blogových článků a dalšího obsahu webu, grafických vizuálů a propagací na sociálních sítích. Právě
sociálním sítím se budeme v této případové studii věnovat blíže.
Zmíníme, jaké možnosti propagace na sociálních sítích využíváme, a podíváme se i na konkrétní výsledky placené
propagace. Pro prezentaci výsledků jsme si vybrali začátek roku 2020, konkrétně období od ledna do května.

Výsledky propagace na sociálních sítích
V prvních pěti měsících roku 2020 jsme zaznamenali opravdu značný nárůst, a to ve všech ohledech. V Google
Analytics využíváme pro měření hodnoty konverzí náš vlastní model, který je založený na dělení konverze mezi
všechny kanály, které se na jejím zisku podílely. Máme tedy poměrně přesnou představu, jakou roli sehrály sociální
sítě. Jaké jsou výsledky v porovnání se stejným obdobím loňského roku?
Ruku v ruce s nárůstem tržeb jde i navýšení návštěvnosti. To jsme zaznamenali nejen na sociálních sítích, ale také
z organického nebo přímého vyhledávání. Na tomto příkladu tak můžeme vidět, že obsahový marketing funguje
opravdu komplexně a jeden kanál ovlivňuje nepřímo i ostatní.
Je zde velmi výrazný nárůst návštěvníků i celkového počtu návštěv, a ačkoli došlo ke snížení průměrné doby
trvání jedné relace, naopak se podařilo navýšit konverzní poměr a s ním samozřejmě i počet transakcí.
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A jak jsme toho všeho dosáhli? Především pravidelnou aktivitou na sociálních sítích a také dnes už takřka
nezbytnou placenou propagací.
Došlo k nárůstu placeného dosahu a nových fanoušků stránky.
Zatímco koncem loňského roku nepřesáhl průměrný placený dosah v žádném z měsíců hodnotu 2 000, začátkem
letošního roku jsme tuto hranici překonali vždy. Rekordní průměrný placený dosah příspěvků jsme zaznamenali
v březnu 2020, a to téměř 4 500.
Díky pravidelné propagaci a aktivitě na Facebooku stále narůstá i počet našich fanoušků. Jen během prvních
5 měsíců roku 2020 jsme bez využití placené kampaně na rozšiřování komunity získali přes 250 nových fanoušků.

Aktivity na sociálních sítích
U Speciálního Zahradnictví jsme se zaměřili na Facebook, kde jsme do propagace na stránce nazvané Cannasutra
zapojili především interní obsah. Publikujeme vždy 3–5 příspěvků týdně a zapojujeme blogové články, produkty
z e-shopu, sezónní a akční nabídky, zákulisní fotografie a videa.

Blogové články
Blogové články jsou oblíbeným způsobem, jak šířit povědomí o značce, zvyšovat návštěvnost webu a rozšiřovat
tak remarketingové okruhy pro účely pokročilejší placené propagace. Pravidelně vytváříme nové blogové
články, zároveň však průběžně aktualizujeme a recyklujeme i dříve vytvořený obsah. Naprostou většinu článků
podporujeme i placenou reklamou. Kromě placeného dosahu ovšem zaznamenáváme i velmi dobrý organický
dosah. Například článek o pěstování rukoly oslovil organicky téměř 800 uživatelů. To je ve srovnání s příspěvky,
které nebyly podpořeny placenou reklamou, téměř dvojnásobná hodnota. Na tomto příkladu tedy můžeme vidět,
že i organický dosah je placenou reklamou ovlivněn.

Produkty
Nedílnou součástí publikačního plánu jsou i produkty z e-shopu, které vybíráme v souladu s aktuálním obdobím.
Začátkem roku se tak věnujeme především potřebám pro předpěstování, hnojivům, substrátům a s příchodem
teplejších dnů i závlahovým systémům a dalším produktům, které pěstitelům usnadní každodenní péči o zahrádku.
Produkty sdílíme ve formě přímých odkazů (tady využíváme i carousel) nebo videí. Videa obecně mívají vyšší
dosah, pokud nám ovšem jde o návštěvnost webu, přímé odkazy jsou lepší volbou. I u produktů poté kromě
placeného dosahu zaznamenáváme poměrně dobrý organický dosah, ačkoli hodnoty u článků jsou o něco vyšší.

Například potřeby pro jarní výsadbu oslovily organicky 451 uživatelů.

Akční nabídky
Ruku v ruce s propagovanými produkty jdou samozřejmě i akční nabídky. Ať už jsou to sady produktů pro
předpěstování, zvýhodněné balíčky hnojiv, nebo akce na jednotlivé produkty, vždy se objeví na sociálních sítích.

Zákulisní fotografie
Jedním z nejúspěšnějších typů obsahu, který využíváme pro budování brandu a šíření povědomí o e-shopu, jsou
„zákulisní fotografie“. Nejčastěji se jedná o ukázky z domácí zahrádky majitele obchodu Radka Tichého, které
sklízejí velký úspěch. Na Facebooku se nám navíc podařilo vybudovat takovou komunitu, že nám často přicházejí
fotografie i od spokojených zákazníků. Ty poté s jejich souhlasem rovněž sdílíme. Zákulisní fotografie dlouhodobě
patří mezi nejpopulárnější formy obsahu. Často i bez placené propagace generují velmi dobré výsledky, jako
můžeme vidět na příkladu níže. Bez jediné koruny investované do reklamy jsme oslovili téměř 1 000 uživatelů,
z nichž 241 projevilo zájem o fotografie. Příspěvek také získal 29 reakcí, komentářů a sdílení.

Videa
V neposlední řadě je nutné zmínit videa, protože právě tento formát obsahu je mezi sledujícími velmi oblíbený.
Sdílená videa pocházejí přímo z dílny Speciálního Zahradnictví. S majitelem obchodu na jejich tvorbě spolupracuje
i jeden z jeho kolegů a kamarádů. Ve videích představují nabízené produkty, seznamují s jejich uvedením do
provozu, recenzují je a také radí zákazníkům s výběrem. Každé video poté přidáváme na YouTube, odkud jej lze
přesdílet i na webovou stránku k danému produktu. Zákazník si poté může video přehrát ve chvíli, kdy uvažuje
o koupi, případně se rozhoduje mezi několika variantami. Videa zároveň nahráváme i na Facebook, protože
napřímo nahraná videa mívají o poznání lepší dosah než sdílená videa z YouTube. Jak můžeme vidět níže, dosah
je v případě využití placené propagace opravdu velmi dobrý. Neméně zajímavý je však i ten organický, který se
v tomto případě zastavil na hodnotě 741 uživatelů.

K interním videím přibyla v prvních měsících roku 2020 externí videa natáčená jedním ze zákazníků. Ten je
s produkty ze Speciálního Zahradnictví natolik spokojen, že se rozhodl obchod podpořit krátkými videonávody. Na
YouTube kanále nazvaném Zahradničení s Mírou tak najdete celou řadu rad a tipů (nejen) pro začínající pěstitele.
Nechybí samozřejmě zmínka o produktech, které pocházejí z obchodu pana Tichého. Nahraná videa pravidelně
sdílíme i na Facebooku Speciálního Zahradnictví, a to ve formě odkazů na YouTube nebo přímého nahrání videí
(po předchozí domluvě s autorem).

Komunikace s fanoušky
Pravidelnou, přátelskou a věcnou komunikací se nám podařilo vytvořit komunitu uživatelů, kteří Speciální
Zahradnictví vnímají jako odborníka na danou problematiku a neváhají si kdykoli přijít pro radu. Abychom se
na dané pozici udrželi, je nutné nejen pravidelné sdílení obsahu, ale také včasná komunikace s uživateli, ať už
v komentářích, nebo soukromých zprávách. Aby byly odpovědi odborné a pro uživatele přínosné, spolupracujeme
vždy s majitelem obchodu, který se v zahradničení a s ním souvisejících tématech dobře orientuje. Je zřejmé, že
právě díky včasným a dostatečně informativním reakcím proběhlo několik nákupů, které by se bez komunikace
s majitelem obchodu vůbec nemusely uskutečnit. Přízeň zákazníků dokazují i fotografie zahrádek a domácích
pěstíren, které nám občas přicházejí. Zákazníci ve zprávách zmiňují, které produkty nakoupili a jak jsou s nimi
spokojeni.

Placená propagace
Jak už jsme několikrát zmínili, nedílnou součástí propagace na Facebooku je i placená reklama. Tu používáme
i v případě Speciálního Zahradnictví. Rozpočet pro reklamu dělíme mezi placenou propagaci příspěvků
a výkonnostní kampaně, které mají v tomto případě podobu dynamických reklam na nákupy z katalogu.

Příspěvky
Téměř každý publikovaný příspěvek podporujeme alespoň drobnou částkou, abychom zvýšili jeho dosah,
a v případě článků nebo produktů i počet prokliků na webovou stránku.

Články jsou jedním z nejoblíbenějších způsobů, jak i s nižšími náklady přivést na web nové návštěvníky. Příkladem
je článek o jarním zahradničení, který za cca 250 Kč investovaných do propagace oslovil 6 950 uživatelů, z nichž
492 kliklo na odkaz. Propagaci jsme zacílili na uživatele se zájmem o zahradničení, nejednalo se tedy o žádnou
remarketingovou kampaň.

Neméně úspěšná jsou i videa, což můžeme vidět níže. I v tomto případě jsme investovali cca 250 Kč a zacílili
na uživatele se zájmem o zahradničení. Výsledkem je 10 052 oslovených uživatelů. Zájem o příspěvek projevilo
5 283 uživatelů, čímž jsme se dostali na cenu 0,047 Kč za projevený zájem.

Dynamické reklamy
Dalším stupněm propagace, kterým navazujeme na placenou podporu příspěvků, jsou dynamické reklamy. Kampaň
je cílena remarketingově – jejím prostřednictvím oslovujeme uživatele, kteří už na e-shopu provedli nějakou
interakci, zatím ovšem nedokončili svůj nákup. Dynamická kampaň spočívá v propojení s katalogem produktů,
kdy se každému uživateli ukazují vždy ty konkrétní produkty, o které se při své návštěvě e-shopu zajímal. Díky
dynamickým reklamám se nám podařilo výrazně navýšit konverze ze sociálních sítí. Zásluhy připisujeme právě
dynamických reklamám, protože ostatní způsoby propagace jsme využívali i v loňském roce.

Pár slov na závěr
Speciální Zahradnictví je krásným příkladem toho, jak může fungovat obsahový marketing. Díky dlouhodobé
spolupráci se nám podařilo nacítit atmosféru projektu, což nám výrazně napomáhá k samostatnosti. Sociální sítě
jsme zapojili do marketingového mixu, který dále zahrnuje i tvorbu blogových článků, rozesílku newsletterů nebo
PPC kampaně. Jednotlivé kanály jsou vzájemně propojeny nejen sdíleným obsahem, ale také systematickým
nastavením navazujících procesů. Daří se nám pracovat s remarketingem a oslovovat tak opravdu relevantní
uživatele. Z výsledků můžeme vyčíst, že právě obsahový marketing je vhodnou cestou ke kýžené pozici odborníka
na danou problematiku. Jsme rádi, že se nám právě tuto pozici podařilo v případě Speciálního Zahradnictví obsadit.

Chcete zlepšit své výsledky na Facebooku? Rádi pomůžeme i vám!
Proměníme váš Facebook v plnohodnotný marketingový nástroj a zdroj nových návštěvníků i objednávek. Máme
zkušenosti s propagací e-shopů i služeb v mnoha různých oborech. Neváhejte se na nás nezávazně obrátit
a společně najdeme to nejlepší řešení přímo pro váš projekt.

Mám zájem o pomoc s Facebookem 
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