CONTENT MARKETING JE MASO

Špeky
z praxe

E-BŮČEK

100% přírodní produkt

MOUDROST ZAPLACENÁ KRVÍ

ÚVOD
V tomhle e-booku nejsou běžné návody. Nenaučíme vás, jak poskládat
newsletter a co má mít časák na titulce. Místo toho vám 20 fakt zkušených
lidí řekne věci, které o našem skvělém oboru zjistili za 20 let praxe. Pravdy
a rady, ke kterým si museli dojít. Věříme, že vám pomůžou v práci a třeba
vám i usnadní pár těžkých chvil. No a jestli vás zajímá, jak poskládat
newsletter a co má mít časák na titulce, ozvěte se nám. Víme to. :-)
Váš Boomerang, už 20 let

ŽÁDNÉ AGENTURY
NEEXISTUJÍ
Asi je zvláštní něco takového říct, když komunikační agenturu řídíte.
Ale pokud se podíváte do hloubky, je to tak. Co to ta agentura vlastně je?
Lidi. Celý náš byznys je práce s lidmi a pro lidi. Na lidech stojí i padá,
kanceláře a technologie jsou jen doplněk, bez lidí vůbec nic neznamenají.
Proto je zapotřebí snažit se lidem rozumět, dobře je poslouchat a vnímat
jejich přání i potřeby. Některé směrovat a jiné usměrňovat. Bez nich se
tahle práce nedá dělat a úkolem ředitele je vytvářet co možná nejlepší
podmínky nejen pro zaměstnance, ale i pro dodavatele a hlavně pro
klienty. Všichni jsou lidé a každý z nich má svoje. Ale jak říkal Sokrates:
„V každém člověku je slunce, jen ho nechte vyjít.“

Marek, ředitel masokombinátu

FANTASTICKÝ OBSAH
ZA NULA PENĚZ JE BLBOST
Je to jednoduché: komunikace je o penězích. Mokré sny o tom, že dobrou
kreativu a fungující projekt vybudujete virálně s nízkými náklady, můžou mít
naivní marketérská děcka před spaním. Ne profesionál. Samozřejmě existují
výjimky, ale ty – jak známo – potvrzují pravidlo. A často jde spíš o náhody než
o know-how, které by se dalo opakovat. Kdo chce být vidět, musí mít naprosto
unikátní a atraktivní zprávu, kterou má fakt málokterá značka. Anebo musí
za dosah svého značkového monologu platit. Penězi.

Martin, výkrm jatečních zvířat

NA LIDI NEKŘIČTE,
ALE ŠEPTEJTE
S marketingovou komunikací je to s jako manželstvím. Vaše
drahá bude nadšená, když jí budete každý týden nosit květiny.
Po nějaké době vás ale bude milovat spíš, když jí místo toho
občas pomůžete se špinavým nádobím. Když se směle postavíte
a budete se za značku, kterou máte prodat, bít hrdě v prsa
a vykřikovat, jak je skvělá, chutná, kvalitní a neodolatelná,
budete jednak zaměnitelní a jednak po čase i nudní.
Z dlouhodobého hlediska je lepší najít a do komunikace zapojit
téma, které je pro cílovou skupinu hodnotné a se značkou
a jejími produkty souvisí. Když budete mít co říct, lidi vám budou
viset na rtech a nemusíte u toho stepovat nebo žonglovat.
Takže opravdu: radši šeptejte, než křičte. Lidi vám budou
věnovat pozornost.

Jindřich, masná výroba

KDYŽ TO NEJDE,
TAK TO NĚJAK PŮJDE
Nepanikařte. Nikdy není nic tak horké, jak to ve vystresované hlavě projekťáka
vypadá. My v produkci jsme zvyklí na to, že po nás kdekdo chce kdeco udělat
hned. Vyrobit tu krásně vymyšlenou věc je přeci vždycky už to nejmenší.
Málokoho napadne, že sehnat moravskou šičku krojů na 500 výšivek z pátku
do pondělí nemusí být snadné. Když jde ale do tuhého a všichni kolem vás
běhají s očima navrch hlavy, máme zažitý postup: uklidnit se, vyložit věci
na stůl, zamyslet se a udělat, co je možné. Ono to nakonec vždycky dopadne.

Pavel, expedice podchlazených produktů

ŘÍKEJTE KLIENTOVI NE
Pro projektového manažera je důležité naučit se říkat NE. Přichází to se
zkušeností, protože na začátku máte pocit, že musíte klientovi vyhovět
ve všem. Nebo se o to aspoň pokusit, protože odmítnout ho přece
nemůžete. Čím víc tomu rozumíte, tím jasnější vám je, že vyhovět leckdy
nedává smysl, a naopak tím, že řeknete NE a nabídnete jiné řešení, ušetříte
klientovi peníze. Připravíte mu něco efektivnějšího a lepšího a ukážete mu,
že jste pro něj partner.
NE neznamená odmítnutí ani negaci. NE může znamenat naopak plus.
Stejně důležité je slovo NE i dovnitř agentury. Pokud vybíráte byznys,
musíte se rozhodnout, zda pro vás má smysl. A když ne, tak je lepší to
říct než dělat za každou cenu něco, co je proti přesvědčení agentury.
S timingem a kreativou je to stejné. Nemůžu vymyslet megalomanský
nápad, byť by byl sebe kreativnější, když na něj nejsou peníze. Takže zase
je na místě říct NE. Pokud se nestíhá, není čas připravovat další věci...
A takových příkladů se najde hodně. Naučte se říkat NE.

Eva, bourárna

NA VŠECHNO HEZKÉ
SE VYKAŠLETE
V dobrém designu má všechno svůj důvod. Nic není jenom ozdoba.
Pokud máte někde něco jenom proto, že „je to hezké“, tak to vyhoďte
a nechte tam radši prázdné místo. Buď ho někdo vyplní něčím
užitečným, nebo zůstane prázdné, což je obvykle stejně nejhezčí.
Každý prvek designu má plnit funkci, kterou dovedete pojmenovat
a zdůvodnit. Čistota je půl zdraví a čistý design celá krása.

Jakub, dekoratér uzenin

TĚŽKÝ KLIENT, DOBRÝ KLIENT
Pokud máte jako editor nenáročné klienty, je všechno na vás. Můžete být
sami se sebou spokojeni, to se odrazí na vaší práci a postupně usnete
na vavřínech. Máte-li však klienta, který ví, co chce, vyžaduje disciplínu
a velké výkony nejen při soutěžích, tak spolu s ním rostete. Neustále se
učíte. Podáváte ojedinělé výkony, mnohdy hraničící i s osobním rekordem,
ale rozhodně se vám nestane, že byste zlenivěli. Pomalu, ale jistě se
z tažných stáváte i chovnými. Což poznáte ve chvíli, kdy si někdo třetí
myslí, že jste kolega z interní komunikace dané firmy, a nikoli editor
z agentury.

Kateřina, míchačka krve

NIC NENÍ NA DVĚ KLIKNUTÍ
„Fotografa nepotřebujeme, někdo to vycvakne na mobil“ nebo „To grafik
zvládne na dvě kliknutí“, případně „Články si napíšeme sami“. Podobné
věty se při tvorbě firemního obsahu ozývají často. A výsledek nikdy není
dobrý. Nepřistupujte na to, že něco vznikne jen tak a že to může udělat
každý. Dobrá práce chce aspoň nějaký čas a profesionální ruce. Jinak
můžete mizernou, technicky nedokonalou fotkou zkazit celý drahý magazín
a článkem bez hlavy a paty zabít svoji PR kampaň. Neprofesionalita často
svítí do dálky.

Božena, ruční udírna

KREATIVEC NEMUSÍ NIC VYMÝŠLET
Na kreativní práci není nejdůležitější pořád chrlit mraky nápadů a být
za největšího umělce v místnosti. Důležité je vyhmátnout, který nápad je
dobrý, bez ohledu na to, kdo ho řekl. Dobrý kreativec je člověk, který umí
potlačit vlastní ego a má čuch. Místo aby všude prosazoval vlastní špilce,
dokáže ocenit a motivovat ostatní k tomu, aby rozhýbali svoji tvořivost.
Pozná, která kreativní idea bude fungovat, a svojí autoritou ji prosadí, i kdyby
ji na začátku jen tiše nadhodil account nebo recepční. Nejlepší kreativci se
o svoji kreativitu nebojí, a tak ji nemusí prosazovat za každou cenu.

Štefan, kulič konzerv

SLIBEM
ZARMOUTÍŠ
Určitě jste to zažili, ta euforie a skvělá nálada při prezentaci parádního konceptu,
který se všem včetně klienta líbí a každý ho chce okamžitě dělat. Euforii umocňují
další super nápady, které padají přímo na místě a často už jsou za hranicí
možného. Cynici k tomu někdy dodávají: „Slibem nezarmoutíš.“ Ve skutečnosti
ale slibem, který nejde splnit, rozesmutníte spoustu lidí: accounta, který chce
všechny dané sliby splnit a udělá pro to všechno, kreativu a výrobu, kteří pak potí
krev na neuskutečnitelném zadání, i když vědí, že výsledek nebude odpovídat slibu,
klienta, který nedostane to, co čekal, a nakonec i samotného obchodníka, který
od zklamaného klienta nebude mít další zakázky. Dávejte si tedy pozor na to, co
slibujete, dokonce i v euforii nebo v tendru.

Robert, automatizovaná mrazírna

NA ŠKOLE ZÁLEŽÍ
Ve spoustě kreativních profesí vám řeknou, že na škole nezáleží. Že důležitý
je talent. Jenže ono to tak není. Když nabíráte člověka, tak často potřebujete
vědět, že má základní návyky typografie, kresby, kompozice atd. A ty vám
dobrá škola dá. Doby, kdy jste mohli mít jako designér jenom Hollarku nebo
Umprumku, jsou totiž pryč. Dneska můžete studovat na spoustě institucí,
a nejen v Čechách. Takže kromě otázky, zda má grafik, designér nebo art
director školu, už je taky důležité ptát se, jaká škola to je.

Lucie, nucený výsek

NAJMĚTE SI SELKU
Pracujeme v komunikaci, chlubíme se originálními nápady, a tak máme
někdy sklon ujíždět na nesmyslech. Vždycky je dobré držet si v týmu někoho,
kdo má zdravý praktický rozum a vrátí nás zpátky na zem. Někoho, kdo si
uvědomí, že natáčet půlhodinové video jako pozvánku na hodinový workshop
se nemusí vyplatit, a koho napadne, že 5000 výtisků lesklého magazínu se
v kufru osobáku asi neodveze. Člověk se selským rozumem má sklony vracet
se na začátek, k základům toho, co má který projekt jako hlavní zadání
a čemu má hlavně sloužit. To je velmi užitečné držet v hlavě, nebo aspoň mít
kolem někoho, kdo to občas připomene.

Tereza, porcování jelit

MÁTE NA VŠECHNO ODPOVĚĎ?
TAK JI ZAPOMEŇTE
Říká se, že community manager musí mít koule, aby se postavil autorům
hejtů. Nemusí. Hejtry totiž velmi často nachytáte při tom, že se „jen snažili
být vtipní“. A často je svou empatickou a tolerantní reakcí uzemníte. Takže
bacha na ego, koule a přílišnou ofenzívu. To sem nepatří.

Pepa, vrchní vykrvovač

NEVĚŘTE DOBRÝM
DŮVODŮM
Když děláte design, je kolem vás vždycky dost lidí, kteří by ho chtěli tak
a jinak a různě a ještě nějak naopak. Vždycky je samozřejmě dobré slyšet
cizí názory a vzít si z nich to užitečné, nakonec ale musíte uvěřit svým
instinktům. Jenom ty vám řeknou, jestli je nějaký design skutečně dobrý,
nebo ne. A i když vás všichni přesvědčují, že je něco OK a přesně takhle to
má být, a vy tomu nevěříte, dejte na sebe. Klient se většinou rozhoduje
rychle, instinktivně jako vy a váš instinkt je dobře trénovaný.

Helena, barvení a kontrola éček

VÁŽNĚ TEN INSTAGRAM
POTŘEBUJETE?
Od nástupu sociálních sítí se v komunikaci rozmohl nešvar, který vídáme
v mnoha zadáních: „Chceme ten nejlepší Instagram.“ „Musíme dělat
i ten TikTok.“ „Měli bychom být taky aktivní na LinkedInu...“ Všechny tyhle
požadavky jsou zaměřeny na špatný cíl – přítomnost na populárním
komunikačním kanálu. Ale k čemu má vést váš „nejlepší Instagram“?
V čem značce pomůže „dělání TikToku“ nebo „aktivita na LinkedInu“? To
bývá definováno fádně nebo se to řeší až na debriefu. Kanál sám o sobě
nemůže být nikdy vnímán jako cíl, ale jen jako cesta, která nás k cílům
a opravdovým komunikačním výzvám může (ale nemusí) dovést. A pozor!
Není to pouze problém sociálních sítí. Kanál je cesta. Ne cíl.

Tomáš, plnění střívek

KREATIVA SE MI NELÍBÍ?
SUPER, BERU!
Kreativa se vám nemusí líbit. Důležité je, aby fungovala u cílové skupiny. Je
dobré si uvědomit, kdo cílovka je a že to nemusíte být vy. Kampaň se vám sice
nelíbí, ale na cílovou skupinu může fungovat tak, že udělá přesně to, co potřebujete. A proto bychom si při tvorbě kreativy měli pokládat otázky typu: Je to
to, co cílovou skupinu zajímá? Je to pro její členy srozumitelné? Někdy se prostě
až příliš zabýváme tím, jestli naše sdělení zaujme nás. Nejsme nutně tak
důležití.

Ondřej, distribuce špeků

NIC SI NEŠETŘETE
Co mě naučily roky trafikování ve firmě? Trpělivost, trpělivost
a trpělivost. Přemýšlení o krok napřed. A hlavně to, nesyslit si
informace na potom. Když se věci nevyvíjejí podle plánu, je třeba
to říct. Nikoho to nezabije, a když se o problému ví včas, může
se to řešit. Takže nešetřete informacemi a zastrčte introverta
v sobě hodně hluboko. No a prima je taky nebýt zlý na lidi, protože
s úsměvem a pochopením se všechno řeší líp.

Lenka, administrátorka jatek

DOBRÝ PROJEKŤÁK POSOUDÍ
GRAFIKU LÍP NEŽ GRAFIK
Hodnotit výsledek grafikovy práce je něco jiného než grafiku kreativně dělat.
Dobrý projekťák dokáže přinést nový, nezatížený pohled prvního čtenáře
a odhalit místa, která z nějakého důvodu nefungují. Pokud něco tahá za oko
jeho, možná to bude podobné u klienta a posléze u čtenářů. Projekťák by měl
problém co nejjasněji, nebo alespoň přibližně pojmenovat, ale neměl
by grafikovi říkat, jak ho vyřešit. To už je grafikovo pivo.

Rudolf, kontrola jakosti

NESLEDUJTE TRENDY
Přesněji řečeno, nesledujte všechny trendy. V médiích, digitálu a v komunikaci
obecně se toho děje tolik, že se utavíte, a stejně neporozumíte všemu. Když
víte, že pro vaše klienty není virtuální realita použitelná, nemusíte znát každý
detail jejího vývoje. Soustřeďte se na to důležité a na věci, které mají význam
pro lidi, co vás platí. A ty studujte pořádně.

Tony, e-shop Princ a Jitrnice

ČÍM VÍC STRESU,
TÍM VÍC KLIDU
„Žádnej průser není tak velkej, aby zítra nemohl přijít větší,“ říkal mi jeden
zkušený kolega. Pozice DTP operátora se vyznačuje permanentním stresem,
jelikož se jedná o poslední krok v agentuře před výrobou. V DTP už není kam
couvnout. Naopak všechny nedodržené termíny v zadání, psaní nebo designu
sežerou čas určený na DTPko a výrobu. Pro moji profesi je klíčové nepouštět
si stres k tělu a pracovat v klidu bez ohledu na blížící se deadline. Schopnost
udržet se v klidu eliminuje chyby a ve finále je odvedená práce kvalitnější
a rychleji hotová.

Aleš, cechovní mistr řeznický

www.boomerang.agency

