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Úvod

Internet a zejména sociální sítě od základů mění způsob, jakým
dnes hledáme informace, komunikujeme, udržujeme kontakt
s přáteli a známými a navazujeme nová spojení.
Již dávno přitom nejde pouze o náš osobní život. Stejné návyky si
přinášíme i do práce. Stále větší popularitě se tak těší sociální sítě
pro profesionály, jako je Twitter, a hlavně LinkedIn.
Na LinkedIn dnes najdete celosvětově přes 610 milionů lidí1, v ČR
jde o cca 1,5 milionu2 krajanů. Jde přitom převážně o vzdělané lidi
na vyšších pracovních pozicích, specialisty, podnikatele či profesionály v nejrůznějších oborech.
Z LinkedIn se z čistě náborové platformy stala největší síť obchodních kontaktů na světě, kde se navazují nová obchodní spojení
každou vteřinu. Jde vlastně o formu digitálního networkingu.
Počet uživatelů přitom neustále roste a nic nenasvědčuje tomu, že
by se měl tento trend v nejbližší době změnit.
To pro společnosti a profesionály pohybující se v B2B prostředí
přináší nové příležitosti, ale také výzvy. Efektivní práce se sociálními sítěmi totiž znamená mít jasnou strategii a pracovat s nimi
na denní bázi, stejně jako dnes používáme e-mail nebo telefon.
1
2

O společnosti LinkedIn [online]. 2019 [cit. 2019-04-04]. Dostupné z:
https://about.linkedin.com/cs-cz
Data jsou dostupná na platformě LinkedIn Campaign Manager:
https://www.linkedin.com/ad-beta/

Obchodní a marketingoví B2B profesionálové tak potřebují získat
nový set digitálních dovedností, a hlavně se naučit spolupracovat.
Tato kniha byla vytvořena speciálně pro B2B firmy a profesionály za účelem takové dovednosti získat a sociální sítě úspěšně implementovat do své komunikační strategie.
Příručku jsme rozdělili do 16 samostatných témat, ve kterých se
dozvíte vše od teoretických základů až po úspěšné uvedení Social
Selling strategie do praxe.
Své si zde najdou jak začátečníci v oboru, tak ostřílení profesionálové, kteří se snaží své znalosti jen prohloubit.
Práce se sociální sítí LinkedIn je koncipována tak, aby ji zvládl
každý i bez potřeby placeného účtu. Jedno z témat se věnuje sociální síti Twitter a bude pro vás zajímavé hlavně pokud hledáte
zákazníky v zahraničí.
Nechybí odkazy na praktické online aplikace, tipy, které se nám
v průběhu času osvědčily, upozornění na nejčastější chyby a také
naše vlastní zkušenosti, které jsme získali jak při využívání sociálních sítí pro naše projekty, tak při práci na zakázkách pro řadu
klientů.
Další články na téma Social Selling, digitální B2B komunikace a networking v online prostředí najdete na našem blogu
http://futuresales.cz/blog/.

Social Selling | 11

1

Co je Social Selling
a jak s ním začít

1. Co je Social Selling
V zásadě se jedná o využívání sociálních sítí k navazování a budování nových obchodních vztahů v B2B prostředí. Vlastně jde o formu networkingu, kterou dobře známe z konferencí, ale za použití online nástrojů.
V praxi to pak vypadá následovně:
● Na sociálních sítích, jako je LinkedIn či Twitter, sdílíte se svou
cílovou skupinou obsah, který z části prezentuje vaše služby,
produkt či obor a má pro čtenáře vysokou přidanou hodnotu. Tím zvyšujete povědomí nejen o sobě jako o specialistovi
v oboru, ale také o produktu či službě, kterou nabízíte.
● Díky sdílenému obsahu a interakci s vaší cílovou skupinou
si rozšiřujete svou vlastní síť kontaktů a budujete si s nimi
dlouhodobý vztah. Jde tak vlastně o digitální formu networkingu.
● Mezi kontakty si pak vytipujete potenciální klienty a oslovujete je s cílenou nabídkou produktu či služby.

12 | Jan Kyselý, Jiří Jambor

Obr. 1.1.: Social Selling proces v praxi.

Zdroj: Interní materiály.

Poznámka k obrázku: Znázornění Social Selling procesu v 6 jednotlivých krocích. Prodej je vždy finální fáze, které chceme dosáhnout.
Obr. 1.2.: Alternativní definice pro Social Selling od Jana Kyselého

Zdroj: Interní materiály
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2. Proč se Social Sellingu začít věnovat
Pokud se ptáte, proč se Social Sellingu vůbec začít věnovat, našli jsme nějaká data, která by vám v rozhodování mohla pomoci.
Obr. 1.3.: Statistický přehled využití Social Sellingu v praxi.

SOCIAL SELLING
Proč se Social Sellingu začít věnovat?

Více jak 90 % zákazníků je při nákupu
ovlivněna online informacemi. (1)

75 % B2B zákazníků využívá sociální sítě při
rozhodování o svém novém dodavateli. (2)

62% B2B zákazníkům stačí pro rozhodnutí
o nákupu pouze informace z digitálního
prostředí. (3)

Velká část produktů se dnes nabízí
globálně a sociální sítě jsou nástroj
jak se dostat ke klientům po celém
světě a to za rozumné peníze.

Zdroj: Interní materiály. Zdroje dat
1

2

3

Díky online nástrojům si můžeme
dopředu zjistit o svém B2B zákazníkovi velké množství dat, které lze
při prodeji využít.

1, 2, 3

GESENHUES, Amy. Survey: 90% Of Customers Say Buying Decisions Are Influenced By Online
Reviews [online]. [cit. 2018-11-01]. Dostupné z: https://marketingland.com/survey-customers-more-frustrated-by-how-long-it-takes-to-resolve-a-customer-service-issue-than-the-resolution-38756
SCHAUB, Kathleen. Social Buying Meets Social Selling: How Trusted Networks Improve the Purchase
Experience[online]. [cit. 2018-11-01]. Dostupné z: https://business.linkedin.com/content/dam/business/
sales-solutions/global/en_US/site/pdf/ebooks/how-leading-sales-pros-use-linkedin-for-social-selling.pdf
ROBERTSON, Caroline. A Social Take On Social Selling [online]. Duben 2018 [cit. 2018-11-01].
Dostupné z: https://go.forrester.com/blogs/a-social-take-on-social-selling/
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3. Jak se Social Sellingem začít
1. Dříve, než se pustíte do čehokoliv dalšího, je třeba si sednout
a detailně popsat svou cílovou skupinu. Od cílové skupiny se
odvíjí jak výběr sociálních sítí, tak obsah, který na nich budete sdílet.
2. Upravte si profil na sociálních sítích tak, aby reprezentoval jak vás, tak i službu či produkt, který nabízíte. Váš profil je
také vaší výkladní skříní a měl by na budoucího klienta udělat dojem. V českých podmínkách půjde zejména o LinkedIn.
Detailní návod najdete v tématu: Jak proměnit svůj LinkedIn
profil v prodejní nástroj.
3. Najděte a sdílejte se svým publikem zajímavý obsah. Může
se jednat o firemní články, vlastní blog nebo převzatý obsah.
Pár tipů, jak si práci usnadnit, najdete v tématu: Aplikace,
které vám pomohou pracovat s obsahem na sociálních sítích.
4. Sbírejte kontakty na své budoucí zákazníky tím, že je budete aktivně oslovovat. Každého člověka, který je součástí vaší
cílové skupiny a navštívil váš profil, okomentoval článek nebo
jej dále sdílel či ohodnotil, aktivně oslovte a přidejte si jej mezi
své kontakty. Tím na něj získáte přímý kontakt a rozšíříte své
publikum.
5. Pokud vám informace z LinkedIn nestačí, můžete využít i další nástroje, které máte k dispozici:
● Kontakt si můžete jednoduše „vygooglovat”, ať už pomocí
jména, či fotky. Fotku si stačí stáhnout z LinkedIn a vložit
do vyhledávače.
● Posloužit mohou i další sociální sítě. I když budete při Social Sellingu pracovat zejména s LinkedIn, vyplatí se občas
zabrousit třeba na Twitter nebo Facebook.

