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Tvorba a aktualizace zákaznické databáze
Jedna z posledních věcí, která vás může zpomalit nebo úplně zastavit na vaší cestě k vytyčeným
cílům na síti facebook, je překvapivě facebook sám. Tato síť, založená původně s ideou spojovat
různé skupiny lidí, je dnes zejména byznys projektem nacházejícím se na úplném vrcholu. Jak se říká,
v „první lize“. Investoři, kteří „nalili“ do vývoje této sociální sítě miliardy dolarů, dnes očekávají
zhodnocení a návratnost svých investic. V praxi to znamená jediné: Vy budete platit. Tedy, budete-li
chtít prodávat.

Několikaleté fungování na síti facebook nás naučilo mimo jiného také to, že jediným způsobem,
jak dlouhodobě naplňovat naši strategii, je být maximálně nezávislým. Je to prosté, facebook dnes
vytváří monopol na obrovskou databázi kontaktů a uživatelských informací. Svým zákazníkům,
inzerentům, pak nabízí jediné. Fanouška. Žádný kontakt, žádná zásadní a pro byznys podstatná
informace.
Nic takového.
Jste na velkém omylu, pokud si myslíte, že sdělení, která vysíláte ve formě příspěvků na vaši zeď,
zobrazí facebook sto procentům vašich fanoušků. Ani náhodou. Ve skutečnosti je uvidí jen něco málo
přes 15% vašich fanoušků. A chcete-li, aby to bylo více, tak zaplaťte. Co na tom, že jsou ti fanoušci
vaši. Vaši? Ještě pořád si myslíte, že jsou vaši? To je pouze velký klam.
Tahle slova většinou od „facebook marketérů“ neuslyšíte. Proč taky? Vždyť přivádět vám velké
množství fanoušků je přece jejich byznys. A také „know how“.
Naším cílem je ale něco jiného. Záleží nám na tom, abyste byli úspěšní. Aby vámi investované
peníze znamenaly zvýšení prodejů a zisk pro vás. Ne pro facebook a na něj navázané „marketingové“
společnosti.
Jak být nezávislý?
Je zřejmé, že snažit se dosáhnout plné nezávislosti je nereálné. Existuje ale činnost, která vás od
závislosti na síti facebook částečně osvobodí.
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