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Poptávka
po menších
influencerech
stoupá
Autentičnost, dobrá
práce s vlastní komunitou
a nižší cena jsou
hlavními aspekty, které
přesvědčují firmy, že
marketing s pomocí
mikroinfluencerů
má stále větší smysl
a důležitost
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DOPADY COVIDU PATRNÉ

Jak oblast influencer marketingu v posledních
třech měsících ovlivnila pandemie, zkoumá
aktuální report společnosti Socialbakers.
Data ukazují, že jak množství sponzorovaného obsahu uveřejněného influencery, tak
množství firem, které s influencery spolupracují, v porovnání s minulým rokem výrazně
klesly. V dubnu 2020 posty influencerů s použitím hashtagu #Ad nebo jiných hashtagů
k označení spolupráce klesly o 30 procent
v porovnání s dubnem 2019. V témže období
kleslo množství značek, které využívají spolupráci s influencery na Instagramu, o 37 procent. Účinnost influenver marketingu v dubnu
také meziročně poklesla o 41 procent.
Mezi hlavní zjištění patří pokles sponzorovaných příspěvků mezi influencery, kteří
využívají placené spolupráce, a obrat směrem
k influencerům s méně sledujícími, kteří
mohou nabídnout lepší výsledky značkám
s limitovaným marketingovým rozpočtem.
Spolupráce s influencery může v následujících
měsících v marketingu především u menších
firem převládat, protože firmy budou hledat
efektivnější a přirozenější způsoby, jak se
spojit se svým publikem.
„Navzdory ekonomickým dopadům pandemie covid-19, firmy stále investují do influen-
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cer marketingu, aby zasáhly svoji cílovou
skupinu, nyní ale s odlišným přístupem,“ říká
Yuval Ben‑Itzhak, CEO Socialbakers.
Mezi odvětví s nejvyšší účinností influencer
marketingu patří podle studie zdravotnictví
a zdravotní péče, finance, telekomunikace
a ubytovací služby. V porovnání velikosti
firem lze pozorovat, že jsou to nejmenší podniky, které na poli partnerství s influencery
získávají nejvíce. Právě tyto firmy dosáhly
nejvyšší účinnosti kampaní ve spolupráci
s malými i většími influencery.
„Nano a mikroinfluenceři jsou nyní vysoce
cenění, jelikož spolupráce s nimi přináší dobré výsledky za daleko nižší ceny za označení,
než spolupráce s makro a megainfluencery.
Vzhledem k tomu, že marketingové rozpoč
ty zůstávají vlivem celosvětové pandemie
u mnoha firem snížené, značky tak v rámci
úspory pravděpodobně budou pokračovat
v partnerství s menšími influencery a tato
partnerství budou tvořit důležitou součást
jejich marketingových strategií na sociálních
sítích,“ dodává Ben‑Itzhak.
Za uplynulých šestnáct měsíců bylo zhruba
40 procent partnenrství uzavřeno s mikroinfluencery, a to i těmi pod deset tisíc sledujících. Naopak megainfluenceři odpovídali
jen jednomu až třem procentům partnerství. V dubnu 2020 nanoinfluenceři tvořili
33,3 procenta všech partnerství s influencery
a 31,9 procenta všech influencer postů s #ad.
To je nejvyšší hodnota u obou ukazatelů od
června 2019. Ze všech partnerských spoluprací, které Socialbakers analyzovala, bylo téměř
94 procent s microinfluencery s méně než
100 tisíci sledujícími. To ukazuje, že i spolupráce s menšími více reálnými a autentickými
influencery přináší dobré výsledky.

Editorial Director of the Epica Awards, Francie

„Tradiční tisk prošel
divokou přeměnou a ztratil
katastrofální množství
příjmů i čtenářů.“
Ředitel kreativní soutěže Epica Awards,
novinář, který dlouhodobě pracuje pro
nejprestižnější média včetně Financial
Times, The Times, Campaign nebo
CNN, mediální expert, a v neposlední
řadě autor bestsellerů Adland: A Global
History of Advertising a především
Media Monoliths: How Great Media
Brands Thrive and Survive, zavítá
20. října do Prahy jako hvězdný host
letošní konference Forum Media.

BLÝSKÁNÍ NA LEPŠÍ ČASY

Ač se segmentu nevyhnul kvůli covidu určitý
propad, stále jde o sektor, který čeká v následujících letech výrazný růst. Značky mají podEvent
le Petra Srny o spolupráci nyní větší zájem.
„Za červen máme v meziročním srovnání
nárůst poptávek vyšší o 400 procent. Většinou se jedná o velké společnosti, které jsou na
trhu již desítky let. Dříve sázely převážně na
retail a s příchodem pandemie byly odkázány
pouze na online kanály, ve kterých spatřily
potenciál,“ popisuje Srna. Vyšší zájem je
podle něj také o tvorbu strategie nebo o její Event
facelift, kde byl často digitál pouze doplňkem. Společnost disponuje vlastní databází
asi 600 influencerů z Česka a Slovenska a má
partnerské agentury ve všech zemích Evropy.
Nejčastěji se podle Srny jedná o spolupráce
v oblasti fashion, beauty, gaming a lifestyle.
WOO už má za sebou přes 150 kampaní.
„Ve větších kampaních se zaměřujeme také
na retargeting, přičemž influencer marketing
je aktuálně nejsilnější kanál pro možnou
Event
akvizici. Víme, že pokud se sloučí správná
strategie, produkt, influencer a agentura, má
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Inzerce

Jubilejní desátý rok existence slaví letos
sociální síť Instagram. Právě ta, společně
s kanálem YouTube, patří mezí hlavní média,
která dala vzniknout segmentu influencer
marketingu. S rozvojem sociáních sítí totiž
vyrostla celá generace lidí, kteří se pro nákupní chování na internetu nechají ovlivnit
influencery, které na sítích cíleně sledují (více
v přehledné infografice na stranách 20 a 21).
Pro značky však do budoucna představují
zajímavý potenciál takzvaní mikroinfluenceři, tedy lidé, kteří mají počet sledujících
v jednotkách či nižších desítkách tisíc lidí.
Většinou jsou úzce zaměřeni na nějakou
oblast — fitness, food, módu či kosmetiku.
Jejich výhodu je, že jejich followeři je vnímají
autenticky. „Mikroinfluenceři mají větší míru
zapojení a silnější impresi. Jsou však na CPM
(cost per thousand impressions) většinou
dražší (někdy i několikanásobně) oproti
influencerům. Mikroinfluencery většinou volíme tehdy, pokud cílem kampaně je zvýšení
loajality, nebo třeba komunikování složitějších témat,” popisuje Petr Srna, CEO firmy
World Of Online (WOO).
Pro značky představují mikroinfluenceři
možnost, jak zasáhnout i vyhraněnější niche
publikum. Zájem značek o podobné spolupráce roste, což ještě urychlila opatření kolem koronaviru. V posledních třech letech se počet
vyhledávání spojení influencer marketing na
Googlu zvýšil o 1 500 procent. Podle studií by
objem trhu měl v roce 2020 dosáhnout deseti
miliard dolarů a celý segment v budoucnu
dvouciferně poroste.
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Mikroinfluencery
většinou volíme
tehdy, pokud je
cílem kampaně
zvýšení loajality,
nebo třeba
komunikování
složitějších témat
Peter Varga
Lafluence

Petr Srna
World Of Online

influlencer marketing velký vliv na samotný
nákup nejenom jeho fanoušků, ale také lidí,
kteří influencera nesledují. Díky funkci placené partnerství jsme tak schopni správně cílit
a hlavně retargetovat,“ uvádí Srna.
Výrazný nárůst v posledních týdnech eviduje také společnost Lafluence. „Za poslední
dva týdny se s kampaněmi roztrhl pytel. Počet
kampaní, které děláme, stoupl trojnásobně.
Situace se po covidu rychle vrací do normálu.
Ozývají se nám klienti z cestovního ruchu, že
se chtějí vrátit ke kampaním a podpoře turistiky. Jde o signál, že postupně se to resuscituje,“
uvádí Petr Varga, CEO Lafluence. Firma má
v plánu na tuzemském trhu vytvořit online
tržiště pro poptávky a nabídky influencer
kampaní. Influenceři se sami mohou hlásit k
jednotlivým nabídkám. „Druhá věc je online
nástroj pro správu a spolupráci IRM. Jde o
databází asi pěti tisíc influencerů na CZ a SK
trhu, máme o nich sociodemografická data,
jaké oblasti se věnují. Díky tomu rychle najdeme vhodného kandidáta,“ říká Varga.
Podle něj by během pár let měl globální
trh dosáhnout až 25 miliard dolarů (aktuálně

necelých deset). V ČR by podle Vargy mohl
influencer marketing výhledově dosáhnout
cifry půl až jedné miliardy korun. Lafluence
má registrovaných asi 1 700 influencerů, kteří
mají alespoň tři tisíce fanoušků, celkem za
dobu působení na trhu udělala asi 900 kampaní. Mezi klienty patří Alza, Česká spořitelna, Pepsi nebo Nestlé či Footshop. Firma
spolupracuje s řadou mediálních agentur –
například Groupe M, OMD nebo Dentsu Aegis.

ČESKÉ ZNAČKY A SPOLUPRÁCE

Na influencer marketing se plánují více zaměřovat i tuzemské značky. Řada z nich už služeb influencerů využívá a protože mají dobré
zkušenosti, plánují marketingové rozpočty na
influencery navyšovat. Jde zejména o společnosti z oblasti kosmetiky nebo módy.
„Spolupráce s influencery je pro nás velmi
důležitá, zvlášť ti mezinárodní pro nás mají
velkou hodnotu, protože mají velký dosah.
Zhruba před třemi lety nás testovali i ti
světově nejznámější influenceři, kteří si nás
přitom našli sami a nešlo o placenou spolupráci,“ popisuje Věra Komárová, ředitelka pro

strategii a vývoj z kosmetické firmy Dermacol.
Pro firmu jsou influenceři důležití, protože její
nejsilnější cílovou skupinou jsou ženy mezi
20 a 30 lety, které je sledují. Firma pracuje
s influencery i na českém a slovenském trhu.
„Například ve spolupráci s Petrou Vančurovou alias Petrou LovelyHair jsme vyvinuli
štětce, které prodáváme v našich obchodech
i přes drogerie a mají velký úspěch. S mnohými influencery spolupracujeme přímo, na
koordinaci s dalšími využíváme i agenturu
Phoenix Communication,” vysvětluje Komárová. Připouští však, že ne vždy je spolupráce
jednoduchá, třeba u YouTube prakticky nejde
dohodnout exkluzivitu.
S ohledem na preference mladší cílové
skupiny investuje do online komunikace více
prostředků, včetně navýšení rozpočtu na
spolupráce s influencery, také značka DM.
„Na klasické reklamní formáty mladší cílová
skupina tolik neslyší. Dají spíš na vlastní
zkušenosti a doporučení od ostatních. Tím,
že influencerovi jeho stálé publikum již věří,
nemusí nikoho přesvědčovat a snažit se získat
důvěryhodnost,“ říká Jiří Peroutka, manažer

Influencer marketing se stává běžnou součástí
komunikačního mixu značek. Ovšem autenticita, transparentnost a etické principy budou
těmi hlavními aspekty, které budou lidé od
influencerů v následujících letech očekávat.
Další výhodou ve spolupráci s mikroinfluencery je fakt, že postupně s nimi
může značka růst. Prim bude u značek hrát
kvalita a autentičnost a méně už počty lajků
a sledujících.
A stejným směrem budou směřovat i kroky
marketérů—nebude důležitý pouze dosah,
ale ke spolupráci si budou vybírat ty, kdo své
sledující oslovují a dokáží s nimi dlouhodobě
pracovat. Dosah kampaně s několika menšími
influencery může být ve finále vyšší, než při
zapojení jednoho top influencera.

REZERVUJTE

SI SVÉ MÍSTO
ZA VÝHODNOU CENU

Marketingová událost roku 2020
Early Bird
zvýhodněné celodenní vstupné
pro 1 osobu, ušetříte 30 %
Extra pro předplatitele MAMu
zvýhodněný balíček pro 2 osoby,
zaplaťte 1 a získejte 2 místa

CO NEJBLÍŽE SPOTŘEBITELI

Značky právě kvůli co nejbližšímu vztahu se
zákazníkem více využívají i spoluprací založených třeba na testování jejich výrobků či
rozvoji komunitních specializovaných webů.
Firmám to přináší okamžitou zpětnou vazbu.
„Značky začínají čím dál více přemýšlet,
jestli investice do známého influencera
s desetitisíci followers má dostatečný dopad.
Zároveň hledají cesty, jak se dostat co nejblíže
ke spotřebiteli. Ostatně i proto se nově už
hovoří o segmentu D2C. Pandemie ukázala,
že různé komunity mohou být právě tím místem, kde zaujmu přímo Pepu a Janu. Značky Event
čím dál častěji chtějí reálného, autentického
a ve svém okolí důvěryhodného muže či
ženu,” popisuje Eva Čejková, zakladatelka
portálu Testuj.to. Ten byl spuštěn loni a od té
doby na něm proběhlo téměř 1 300 testování,
která vygenerovala 100 tisíc recenzí, na platformě je k dnešnímu dni registrováno téměř
90 tisíc testerů. „Největší poptávka a meziroční nárůst byl právě v období koronaviru, Event
kdy se nám zvýšila poptávka o 70 procent
během jednoho měsíce a realizovali jsme
104 testovacích kampaní na celkem 14 komunitách. Mezi novými klienty se jenom během
března objevily pro nás nové značky jako
například Henkel, Walmark, Samsung, Mark
Distri nebo I love Hummus. Aktuálně má
napojených 20 oborových komunit, převážně médií, brzy se přidají například myslivci,
anebo milovníci treku.
Event

Vstupenky

Early Bird jen do 30. června!

www.forummedia.cz
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VELKÝ NEBO NĚKOLIK MALÝCH?

Větší důraz budou značky klást i na
kvalitní videoobsah, protože v rámci něj
spotřebitelé vidí produkt „naživo“ v akci
u člověka, jemuž na sítích věří. Příspěvky,
které obsahují video, mají o 135 procent větší
organický zásah a lidé také sledováním live
videa stráví třikrát více času. Oproti velkým
influencerům mají také o 41 procent vyšší
engagement rate a pro značky tak představují
ideální poměr mezi cenou a výkonem.
Videa nejsou navíc tak editována, jako
v případě fotografií, které bývají citelně
upravovány. I to přispívá k větší autenticitě
sdělení a i proto poroste význam Instastories.
Větší oblíbenost videa dokládá i raketový růst
uživatelů sociální sítě TikTok. Ta už má přes
dvě miliardy stažení a denně ji používá přes
800 milionů lidí. Přitom 41 procent uživatelů
je ve věku 16 až 24 let.
„Tik Tok je můj osobní favorit pro další léta.
Jeho smůla je, že zatím není přístupný Tik Tok
Manager v ČR. Ještě nejsme tak daleko, abychom mohli říci: „Ano, rozpočet, který nyní
investujete do sociálních sítí, alokujte právě
na Tik Tok, protože je to ta nejrychleji rostoucí
síť na světě a vy bude růst společně s ní.“ Aktuálně dominuje Instagram, na druhém místě
je Facebook, pak Tik Tok a následně LinkedIn
a Pinterest,“ uzavírá Srna.

RUBRIKA
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komunikace DM. Značka podle něj vybírá
influencery podle tématu kampaně a produkty přizpůsobuje dle zaměření a zájmu daného
influencera a jeho cílového publika.
„U beauty bloggerek vypadá mix produktů zcela jinak, než u mama bloggerky či
influencerů zaměřených na zdravou výživu
nebo aktivní životní styl. Spolupracujeme
jak s mikro, tak makroinfluencery, rozhodující je také výše rozpočtu na danou kampaň
a stanovené cíle, jakých chceme dosáhnout,“
vypočítává Peroutka.
„Už náš původní plán na letošní podzim/
zimu obsahoval výrazně větší investici do
influencer marketingu, současná situace
našemu rozhodnutí více než nahrála. Zatím
u nás proběhlo jen pár menších kampaní
v rámci uplynulých dvou let. Spokojenost je
s každou kampaní větší,” uvádí regionální
manažerka Ecco pro východní a jižní Evropu
Veronika Šimánková. Momentálně Ecco
spolupracuje s agenturami Elitebloggers
a Imedium, v minulosti šlo o spolupráce
například s Jitkou Nováčkovou, Eliškou
Hudcovou nebo Jakubem Krausem. „Právě
jsme ve stádiu příprav našeho největšího
influencerského projektu. Věřím, že se nám
investice vyplatí a celkově budeme alokovat
i nadále větší část budgetů do digitálních
kampaní — influencer marketing nevyjímaje,” dodává Šimánková. Už tři měsíce oblast
influencer marketingu testuje společnost
Electro World, která má v plánu se těmto
kampaním věnovat v budoucnu více.
S influencery na bázi zatím jen barterové
spolupráce pracuje i kosmetická značka Ryor.
„Věnujeme se této propagaci zhruba rok a půl.
Zájemci nás oslovují ve velkém množství.
Vybíráme na základě jejich obsahu, jestli mají
věrnou základnu sledujících, pro kterou je
názor influencera důvěryhodný. Většinou
mají své online aktivity jako koníček, nejedná
se o jejich zaměstnání a tím jsou pro sledující
uvěřitelnější,“ uvádí za tuzemskou kosmetickou značku Ryor Veronika Čízková, manažerka marketingu a prodeje.

