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CO CHCETE ZJISTIT?
nejvhodnější síť pro vaše podnikání
co vaše zákazníky baví
kdo jsou vaši zákazníci
co vám přináší nové sledující (a co ne)
jak vám která sít pomáhá dosáhnout vašich cílů
jaké nové kroky vám můžou pomoct
na co se v tuto chvíli zaměřit

JAK PROVÉST AUDIT?
sepište si všechny vaše účty na sociálních sítích
zkontrolujte dodržení brandu a rozpoznatelnost
objevte svůj nejlepší obsah
vyhodnoťte, jak vám která síť funguje
sledujte zapojení a růst publika
pochopte své sledující na jednotlivých sítích
upravte svou marketingovou strategii
naplánujte si další audit, dělejte pravidelně revize

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

JAK PRACOVAT S WORKBOOKEM?

Audit si udělejte u všech sociálních sítí, které používáte. 
Pro pohodlnější vyplňování si ho doporučuji vytisknout.
Některé stránky budete potřebovat víckrát - statistiku a
nejúspěšnější příspěvky pro každou síť.
Sledujte hlavně čísla (dosahy, interakce, sledující) a snažte se
pochopit, co právě vám funguje. To potom opakujte / zrecyklujte.

https://www.julievalkova.cz


Audit sociálních sítí
DATUM:

SLEDUJÍCÍ

www.julievalkova.cz

PROFIL & ZNAČKA

Jméno

@Uživatelské jméno

Kontaktní informace

Profilové a cover foto

BIO / text

Funkční odkazy

Optimalizované SEO

Konzistentní styl

Konzistentní barvy

Střídání typů příspěvků

Kvalitní obsah

Relevantní #hashtagy

CTA = prodej

OBSAH

https://www.julievalkova.cz


Audit sociálních sítí

MÁM HLAVNÍ TÉMA? JAK ČASTO ZMIŇUJI ,  CO UMÍM?

CO NEFUNGUJE? CO CHCE ZMĚNU?

JAKÝ JE ENGAGEMENT /  ZAPOJENÍ PUBLIKA?

CO FUNGUJE U SLEDUJÍCÍCH?

www.julievalkova.cz

POSTUJU PRAVIDELNĚ?
JAK ČASTO?

JAKÝ TYP PŘÍSPĚVKŮ MĚ BAVÍ TVOŘIT?

https://www.julievalkova.cz


Nejúspěšnější
příspěvky a témata

Dosah

Komentáře

Sdílení

LikesČlánek / text

Infografika
Video
Foto / obrázek

TYP

OBSAH

Článek / text

Infografika
Video
Foto / obrázek

TYP

OBSAH

Článek / text

Infografika
Video
Foto / obrázek

TYP

OBSAH

Dosah

Komentáře

Sdílení

Likes

Dosah

Komentáře

Sdílení

Likes

www.julievalkova.cz
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Vaše niche

KDO:

INSPIRACE: co dělá jinak, co dělá lépe, co mu funguje

KDO:

INSPIRACE: 

INSPIRACE: 

KDO:

Podívejte se na úspěšné lidi ve vašem oboru. 
Co se vám u nich líbí? Čím se můžete inspirovat? 

www.julievalkova.cz
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Statistika

MĚSÍC

POČET PŘÍSPĚVKŮ /  SLEDUJÍCÍCH

TÝDEN 1 TÝDEN 2 TÝDEN 3

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

TÝDEN 4

Pro každou síť si udělejte přehled vaší aktivity.
Jak se odráží v nárůstu počtu sledujících?  

www.julievalkova.cz
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Pokud chcete probrat, jak využít výsledky,
které vám vyšly, domluvte si se mnou
nezávaznou 20minutovou konzultaci.

Julie Válková
O  M N Ě

Využíváte ke svému podnikání sociální sítě opravdu EFEKTIVNĚ a
NAPLNO? 

Ukazuji podnikatelkám, které přenesly svůj byznys do onlinu, že
na tom není nic složitého. 
Ale je potřeba vědět, kdo jsou vaši zákazníci, kde jsou a co
potřebují.
Tento audit sociálních sítí je střípkem skládačky pro vytvoření
STRATEGIE, která vám pomůže správně oslovit své srdcové
klienty a prodávat.

Chci, abyste se nebály na sítích postovat, natáčet
videa a mluvit o tom, co děláte a co milujete. 

Chcete zůstat v kontaktu?

www.julievalkova.cz

julie@julievalkova.cz

https://www.julievalkova.cz
https://julie-valkova-mentoring.reservio.com/booking
https://www.instagram.com/julie_onlinemarketing/
https://www.linkedin.com/in/julievalkova/
https://www.facebook.com/julievalkovacz
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