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Jak dobře upéct propagaci e-zdrojů 



https://www.youtube.com/watch?v=vVBINozcRPM 

https://www.youtube.com/watch?v=vVBINozcRPM






Marketing knihovny 

• týmová práce 13/2 + 4 

• nabízíme vztah a péči, služby = lidé  

• strategická a kvalitní komunikace → kvalitní 

služby → důkazy 

 



Propagace e-zdrojů 

nákup → proškolení týmu → propagace → výuka, 

konzultace, školení → statistiky 

 

• kdo jiný než knihovníci 

• stávající zdroje, novinky,  

zkušební přístupy 

 



Propagace e-zdrojů 

• vhodná forma pro uživatele  

• JAK, PROČ, KDE? 

 

 



Strategie propagace 

• harmonogram  

• stanovení reálných cílů 

• statistiky PŘED a PO 

• parametry: počet přístupů, počet požadavků, 

návštěvnost webu knihovny, KPI reklamní 

kampaně 



Sladké e-zdroje 

• MUNI4students 

• 4 e-zdroje, 1 e-služba 

• podzim 2018 

10/2018 – 11/2018 

 

 

 



Harmonogram – Sladké e-zdroje  



Offline propagace 

• z nehmatatelného vytvořte 

skutečné 

• opakujte se vizuálně 

• dodržujte zásady grafické 

úpravy 



Online propagace 

• bezplatný marketing v roce 2019? 

• buďte tam, kde je cílová skupina 

• naslouchejte jí 

• vzbuzujte emoce 

• buďte originální 

• využijte všech možností 



Online propagace – Facebook kampaň  

 

 



Online propagace – Facebook kampaň  



Online propagace – Facebook kampaň  



Online propagace v číslech 

rozpočet 1618 Kč 

5 příspěvků 

5 reklam, 10 ad setů (5× 2 cílovky) 

2 cílové skupiny: fanoušci knihovny, fanoušci fakulty  

trvání reklam: 2–4 dny 

rozpočet na 1 reklamu: 120–240 Kč celkem (60 Kč/den) 

 



Online propagace v číslech 

výsledky kampaně – KPI (Key Performance Indicator) 

202 zapojení uživatelů (reakce, komentáře, kliky) 

8494 placený dosah / 4783 organický dosah 

3088 “zasažených” unikátních uživatelů 

21391 počet zobrazení reklamy  

88 kliků na odkaz (18 Kč/klik) 

 



SAGE KNOWLEDGE – přístupy 

publikace: 11. 10. 2018 

1. vlna propagace – fanoušci knihovny, 11. – 13. 10.  

2. vlna propagace – fanoušci fakulty, 22. – 25. 10. 



SAGE JOURNALS – přístupy 

publikace: 14. 11. 2018 

1. vlna propagace – fanoušci knihovny, 19.–21. 11  

2. vlna propagace – fanoušci fakulty, 19.–23. 11. 



SLUŽBA DDA – požadavky 

publikace: 26. 11. 2018 

propagace 1. a 2. cílovka souběžně, 26. – 29. 11. 



SLUŽBA DDA – srovnání 2018 a 2019 



SLUŽBA DDA – propagace  

KPI 

130 zapojení uživatelů 

33 reakcí pod příspěvkem 

1105 placený dosah / 905 organický 

29 prokliků (4 Kč/klik) 

 

Investice 

120 Kč na propagaci mezi fanoušky 

2 hodiny – nápad, foto, grafika 

 

TIP: vždy se zeptat, než fotku 

kolegyně dáte na plakát :-) publikace: 22. 3. 2019 



● bez propagace to prostě nepůjde 

● zapojte celý tým 

● nadchněte pro věc vedení 
● offline + online = účinná propagace 

● atraktivní obrázek = více než 1000 slov 

● i s malým rozpočtem se dá hrát velké divadlo 

● cena/výkon, myslete strategicky 

● vžijte se do cílové skupiny 

● buďte tam, kde jsou uživatelé 

● přinášejte vždy něco navíc 

 

A na závěr... 



 
David Humpolík 

humpolik@fss.muni.cz 

 

Aneta Pilátová 

pilatova@fss.muni.cz 

 

www.knihovna.fss.muni.cz 

 

 
 

Děkujeme za pozornost :-) 
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