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Nejvíce uživatelů v roce 2019 měl Facebook (5,3mil). Druhým
nejpočetnějším byl Instagram (2,2mil) a do TOP 3 žebříčku vstoupil
z hlediska velikosti své komunity také LinkedIn (1,6mil).
V roce 2019 největší nárůst své komunity zaznamenal Instagram,
patřící do sítě Facebooku. Naopak komunita na Facebooku během
tohoto období prakticky stagnovala.
České prostředí nekopírovalo některé světové trendy a do
prostředí sociálních sítí významně nevstoupila žádná nová platforma.
Také v roce 2019 klesal organický dosah na sociálních sítích
Facebook a Instagram. U Facebooku klesl organický zásah od ledna do
října 2019 o jeden procentní bod na úroveň 5 %, Instagram se po
propadu o tři procentní body držel na konci roku kolem hodnoty 37 %.
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Sociální sítě v roce 2019 dále hojně bojovaly proti nevhodnému
obsahu, fake news a obsahu, který je ve své podstatě ohrožující pro
cílené uživatele. Sítě zablokovaly velké množství falešných účtů
a smazaly objemný počet příspěvků. Například jen za rok 2019 smazal
Facebook globálně bezmála 5,5 miliardy účtů*.
Producenti obsahu na základě jeho konzumace ze strany uživatelů
začali více tvořit videa optimalizovaná pro jejich sledování na mobilních
zařízeních.
Hitem Instagramu roku 2019 byly Insta Stories. Myšleno hitem jak
ze strany uživatelů, kteří tento formát začali hojně využívat
ke konzumaci obsahu, tak ze strany značek, které v rámci tohoto
formátu chtěli svou cílovou skupinu oslovit.
Firmy objevily sociální síť LinkedIn a začaly na ní komunikovat
prostřednictvím stránek. Vedle B2B se část firem pustila
do experimentování v B2C.

*https://edition.cnn.com/2019/11/13/tech/facebook-fake-accounts/index.html
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DEMOGRAFIE ČESKÝCH UŽIVATELŮ NA
SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Celou infografiku vypracovanou GroupM ve velkém rozlišení můžete
stáhnout ZDE. Pro aktuální infografiku pro daný měsíc kontaktujte
Vašeho account managera.
Zdroj: Facebook, Instagram, LinkedIn, GroupM data
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CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ VE
STŘEDNÍ EVROPĚ

Celou infografiku vypracovanou GroupM ve velkém rozlišení můžete
stáhnout ZDE. Pro aktuální infografiku pro daný měsíc kontaktujte
Vašeho account managera.

Zdroj: Facebook Data, July 2019
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TOP INFLUENCEŘI NA INSTAGRAMU DLE POČTU
ODBĚRATELŮ

Celou infografiku vypracovanou GroupM ve velkém rozlišení můžete
stáhnout ZDE. Pro aktuální infografiku pro daný měsíc kontaktujte
Vašeho account managera.
Pozn.: Pořadí dle počtu jednotlivých Instagram kanálů (více jak 50% českých
odběratelů) kde dni 13.10.2019. Data čerpána z platformy Lafluence.
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TOP INFLUENCEŘI NA YOUTUBE DLE POČTU
ODBĚRATELŮ

Celou infografiku vypracovanou GroupM ve velkém rozlišení můžete
stáhnout ZDE. Pro aktuální infografiku pro daný měsíc kontaktujte
Vašeho account managera.
Pozn.: Pořadí dle počtu jednotlivých YouTube kanálů (více jak 50% českých
odběratelů) kde dni 25.10.2019. Data čerpána z platformy Lafluence.
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PODÍL DENNÍHO ZÁSAHU 15-25 LET V ČESKU
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Zdroj: Data GroupM/MediaCom, Údaje za denní organický reach ve věkovém
segmentu 15-25, listopad 2019
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ŽÁDNÁ NOVÁ SOCIÁLNÍ SÍŤ SE NEDOSTALA DO
VÝRAZNĚJŠÍHO POVĚDOMÍ
Z hlediska velikosti komunit sociálních sítí v Česku nedošlo v roce 2019
k žádným erupcím a pořadí se oproti roku 2018 nezměnilo – silné
čtyřce ve složení Facebook, Instagram, LinkedIn a Twitter ostatní sítě
pouze sekundovaly. Současně nedošlo k žádnému výraznějšímu zjevení
nové platformy ze světa.
Své místo na českém slunci si například nevybojoval jinak globálně
zajímavý TikTok. A to i přes skutečnost, že v Česku může mít zhruba
500 000 uživatelů*. Jeho dalšímu rozvoji ale brání prozatímní
nemožnost realizace placených kampaní v českém prosředí.

ORGANICKÝ DOSAH NA FACEBOOKU A INSTAGRAMU
KLESAL
Stále větší počet uživatelů, značek a s tím spojeného obsahu, ať už
placeného nebo organického, vedlo k efektu, kdy organický zásah
stránky vůči své komunitě po celý rok 2019 klesal.
Bavíme se primárně o situaci na Facebooku a Instagramu, jakožto dvou
největších sítích z hlediska velikosti komunity. Organický dosah klesl
na hodnotu 5 % v případě Facebooku a 37 % u Instagramu.

Zdroj: GroupM data
*https://www.podnikatel.cz/clanky/tiktok-neni-zadny-bonbonek-ale-poradne-sousto-s-miliony-uzivatelu/
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VIDEA ZAČALA BÝT OPTIMALIZOVANÁ PRO MOBILY
Producenti obsahu na základě jeho konzumace ze strany uživatelů
začali více tvořit videa optimalizované pro jejich sledování na mobilních
zařízeních.
To zahrnuje určitá pravidla a zákonitosti, jako je třeba nutná přítomnost
titulků ve videu nebo jeho vertikální orientace. O dalších pravidlech
pro tvorbu videí v roce 2020 se tato publikace zmiňuje na straně 23.

FIRMY OBJEVILY LINKEDIN A JEHO UŽIVATELE
Při hledání dalších cest, jak efektivně oslovit svou cílovou skupinu,
objevili v druhé polovině roku 2019 sociální síť LinkedIn. Začaly na nich
vytvářet své stránky, tvořit obsah a realizovat kampaně vůči své
komunitě.
Vedle B2B komunikace začaly značky zkoušet experimentovat také v
komunikaci B2C.

Zdroj: GroupM data
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SOCIAL MEDIA TRENDY 2020
Klesající dosah

LinkedIn

Mobilní video

Livestream

Augomentovaná Mikroinfluenceři
realita

AR
FACEBOOK
INSTAGRAM
LINKEDIN
TWITTER

Realita 12/2019
5 300 000
2 200 000
1 700 000
620 000

Odhad 12/2020
5 400 000
2 350 000
1 800 000
650 000

Brandy a firmy budou v rámci své komunikace čelit dalšímu poklesu
organického dosahu svých příspěvků.
Sociální sítě v česku zažijí v roce 2020 faktickou stagnaci růstu
svých uživatelů.
Největší potenciál rozvoje lze očekávat u LinkedInu, na který se
začnou soustředit firmy se svou brandovou komunikací.
Při tvorbě videí bude stěžejní jejich optimalizace pro přehrávání na
mobilních zařízeních.

Zdroj: GroupM data
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MLADÍ STÁLE NEJVÍC NA FACEBOOKU
Důkaz o pravdivosti tvrzení v nadpisu přináší přehled denního reache
napříč sociálními sítěmi v Česku u cílové skupiny 15-25 let. Na podzim
roku 2019 platilo, že denní zásah této cílové skupiny na Facebooku činil
72 procent. To je sice o dvanáct procentních bodů méně, než ve
stejném období roku 2018, nicméně i tak je Facebook z tohoto hlediska
nejefektivnější.
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Zároveň je ale patrný růst zásahu na Instagramu, když tato hodnota,
stejně jako v případě YouTube, meziročně rostla. V roce 2020 lze
předpokládat růst podílu denního zásahu na Instagramu, a to na úkor
Facebooku. I přes tuto skutečnost ale nadále platí, že mladou cílovou
skupinu stále zasáhnou inzerenti nejlépe právě na Facebooku.
Zdroj: GroupM data
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NADÁLE KLESAJÍCÍ ORGANICKÝ DOSAH
Při komunikaci na
sociální síti a její
stránce nebo kanálu
všichni tak chceme,
abychom tím svým
sdělením zasáhli co
nejvíce
fanoušků
a nebo uživatelů.
A logicky se snažíme
mít největší zásah
organickou cestou
směrem
ke
své
komunitě.
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červen červenec srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Zároveň ale platí, že
2019
2019
2019
při větším objemu
obsahu stránek a kampaní je dotyčný prostor v newsfeedu uživatele
stále více omezenějším místem. A s tím bohužel souvisí stále se
zmenšující organický zásah jak na Facebooku, tak na Instagramu. Lze
předpokládat, že během roku 2020 se v případě Facebooku trvale
dostaneme k organickému zásahu ve výši 4 %. V případě Instagramu je
očekávatelný propad této metriky k hodnotám kolem 34 %.

Zdroj: GroupM data, sledováno na vzorku 27 sociálních kanálů za období květen 2019
– říjen 2019 a vzorku 634 tis. uživatelů
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ZMIZÍ INTERAKCE A CÍLEM BUDE ZÁSAH
Uživatelské interakce u příspěvků na sociálních sítích budou hrát ještě
menší roli než dříve. Od prehistorické doby sociálních sítí, kdy hlavní
veličinou úspěchu byl absolutní počet odběratelů kanálu, a doby
"srdíčkové", během níž byl hlavní důraz kladen na vyvolávání interakcí
ze strany oslovených uživatelů, se v roce 2020 sociální sítě plně vydají
cestou zásahu jako stěžejního cíle.
Tento jev podpoří ještě více samotný Facebook, který během roku 2020
s největší pravděpodobností přistoupí ke skrytí funkcionality interakcí
u příspěvků minimálně na své platformě Instagram.
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POČET UŽIVATELŮ NA SÍTÍCH V ČESKU NEBUDE RŮST
Nejvíce uživatelů také v roce 2020 najdete na Facebooku, když se jejich
počet bude pohybovat kolem 5,25 milionů uživatelů. Druhou „největší“
sociální sítí bude Instagram s 2,2 miliony uživateli a třetí příčku obsadí
LinkedIn s počtem 1,8 milionu uživatelů.
Twitter bude o svou pozici, minimálně z hlediska velikosti komunity,
příští rok bojovat s Pinterestem. U něj je předpokládán rozvoj jeho
využívání ve spojení především s tím, že na konci roku 2019 Pinterest
umožnil pro české subjekty možnost realizace kampaní na této síti.

FACEBOOK

INSTAGRAM
LINKEDIN
TWITTER

Realita 12/2018
5 100 000
2 200 000
1 600 000
600 000

Odhad 12/2019
5 200 000
2 500 000
1 800 000
650 000

Na základě vývoje posledních let a trendů růstu u žádné zmiňované
sociální sítě nepředpokládáme vyšší nárůst své komunity než je 15 %.
Největším podílem mladých uživatelů do věku 25 let se bude moct
pochlubit Instagram (cca 50 %), naopak jejich nejmenší podíl najdete na
LinkedInu (cca 6 %).

Zdroj: GroupM data
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VĚTŠÍ ROLE AUGMENTOVANÉ REALITY
Vzhledem k úvahám marketérů, jak stále novými postupy zaujmout
svou cílovou skupinu, a také ke snahám o neustálé rozšiřování
prodejních kanálů se augmentovaná realita (AR) v roce 2020 stane
nedílnou součástí komunikační strategie minimálně velkých brandů,
jenž budou mít produkční a finanční kapacity na realizaci tohoto druhu
formátu komunikace.
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VĚTŠÍ ROLE AUGMENTOVANÉ REALITY
Už nyní si můžeme na YouTube
pomocí AR filtrů vyzkoušet
vybrané odstíny rtěnek firmy MAC
Cosmetics.
A samozřejmě si ji rovnou koupit.
Podobným
stylem
můžeme
pomocí augmentované reality
"vyzkoušet", jak vám bude slušet
konkrétní make-up, brýle, šperky a
dokonce také oblečení.
S augmentovanou realitou si
ve svých kampaních již nyní
pohrává řada globálních značek.
Za všechny zmiňme třeba IKEA,
Lacoste, Tesco, MTV, Gucci nebo
Toyota. Také například Facebook
začal AR Ads testovat už v roce
2018 s vybranými značkami
z celého světa.
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VĚTŠÍ ROLE AUGMENTOVANÉ REALITY
Predikce
respektovaného
serveru eMarketer uvádí, že
využívání
augmentované
reality v USA v příštích letech
poroste.
A ačkoliv meziroční nárůst
uživatelů AR bude klesat
(nejvyšší byl v roce 2018),
v přespříštím roce 2021 by
augmentovanou realitu mělo
ve
Spojených
státech
využívat přes 43 milionů
uživatelů.
Dnes jsou již standardní také obličejové filtry na Snapchatu nebo
v rámci FB Messengeru. Facebook také po několika letech vývoje
představil Spark AR Studio, ve kterém si můžete vytvořit 3D efekt pro
rozšířenou realitu a vložit jej třeba do videa v rámci Instagram Stories.
Dle informací od Snapchatu se tato platforma na AR hodlá v příštích
třech letech výrazně zaměřit. Efektivního využívání AR ze strany
uživatelů chce sociální síť docílit také pomocí nové verze svých "camera
glasses" s názvem Spectacles 3, které jsou veřejnosti
k
dispozici a k využití od listopadu 2019.
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OBSAH KONZUMOVANÝ PŘES STORIES
Také v roce 2020 se dá předpokládat, že formát Stories bude hojně
využívaný. Ať už na Instagramu, kde jsou „storýčka“ běžnou součástí
komunikace, tak na Facebooku, kde se očekává nárůst využití tohoto
časově omezeného formátu.
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OBSAH KONZUMOVANÝ PŘES STORIES

Každý den je napříč platformami FB, Messenger, Instagram a WhatsApp
sdílena více než 1 miliarda Stories.

Nedávný průzkum* od Facebooku ukázal, že kombinace reklam
v klasickém feedu a ve Stories zvyšuje celkovou efektivitu kampaní.
Zmíněný průzkum prokázal, že zahrnutí Stories do reklamního mixu
může zvýšit povědomí o značce o 21 % oproti kampaním, ve kterých
nejsou Stories zahrnuty.
*:https://www.focus-age.cz/m-journal/aktuality/facebook-radi--reklamy-ve-stories-zvysuji-celkovou-efektivitu-kampani__s288x14815.html
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INFLUENCEŘI POD VĚTŠÍM DOHLEDEM
Segment influencerské spolupráce se značkami a firmami také v roce
2020 poroste. Lze předpokládat, že vedle již osvědčených influencerů
se objeví nové hvězdy a hvězdičky, které pomůžou brandům
komunikovat své produkty nebo služby.
Jedno ale je jisté - v roce 2020 bude kladen daleko větší důraz na etiku
spolupráce. Hodně se tak bude dbát na zákonné náležitosti kooperace,
označování spolupráce a podobně. Tomuto trendu vstříc půjdou také
jednotlivé konkrétní sociální platformy. Ostatně Instagram už s
formátem "Branded content ads" přišel.

„Branded content ads“ je instagramový obsah, který pro danou firmu
vytváří nějaký tvůrce. V rámci těchto organických příspěvků propaguje
zboží nebo službu dané firmy, se kterou uzavřel placené partnerství.
Tento obsah je označený jako “placená spolupráce s … (jméno
značky)…”. Instagram totiž považuje za důležité, aby partnerství mezi
značkou a tvůrcem bylo pro všechny uživatele transparentní.
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VIDEA URČENÁ PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ
Videoobsah
je
hitem
sociálních sítí již několik let.
V roce 2020 bude trendem
hlubš
a
intenzivnější
orientace
produkce
videoobsahu, jenž bude
prakticky
stoprocentně
optimalizovaný
pro
přehrávání na mobilních
zařízeních. O co půjde?
Formátově budou videa
produkovaná jako vertikální.
To právě z důvodu, že na
mobilních zařízeních je
obsah
konzumován
vertikálně.
S tlakem na co nejrychlejší zaujetí příjemce sdělení je spojen další
aspekt v podobě maximální délky kampaňového videa v rozsahu šesti
sekund. Na základě provedených studií v rámci GroupM je právě tento
čas ten maximální, po který dá konzument sdílenému obsahu šanci.
Tato skutečnost logicky nabízí další závěr a doporučení – pro vyšší efekt
je nutné logo brandu nebo hlavní sdělení videa umístit co nejdříve na
jeho začátek!
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ZNAČKY SE PŘESUNOU NA LINKEDIN
Již ve druhém pololetí roku 2019
také v České republice začalo stále
více značek a subjektů objevovat
kouzlo a význam LinkedInu, který
aktuálně disponuje v českých
podmínkách komunitou o velikosti
více než 1,5 milionu uživatelů.
Lákadlem je úzce a „probyznysově“
definovaná komunita, relativně
vysoký organický zásah stránek a
také stále více nových reklamních
možností oslovení své cílové
skupiny.
K
rozmachu
LinkedInu
jako
komunikačního nástroje pro firmy
by měly přispět další dvě
funkcionality.
Za prvé je to funkcionalita živého vysílání, která je aktuálně v režimu
testování, za druhé potom zavedení možnosti pořádání událostí.
Ty jsou v tuto chvíli dostupné pouze pro osobní profily, nicméně je
předpokládané jejich rozšíření také pro stránky.
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SDĚLENÍ V HOJNÉ MÍŘE PŘENÁŠENA ŽIVĚ
Twitter, Facebook, Instagram a
také už LinkedIn. Na všech těchto
sociálních sítích můžete aktuálně
vysílat obsah v přímém přenosu!
Touha uživatelů mít informace
v reálném čase a zároveň
případně proniknout na místa,
která nejsou běžně přístupná, to
jsou příčiny, které v roce 2020
udělají živá vysílání na sociálních
sítích ještě atraktivnější a
rozšířenější.

Předpoklady pro tvorbu živých
přenosů jsou zejména aktuálnost
a autenticita vysílaného obsahu.
Rozmach využívání živých vysílání je možné v roce 2020 předpokládat
v případě LinkedInu, když v jeho případě existuje předpoklad
zpřístupnění této funkcionality všem uživatelům.
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FACEBOOK JAKO PLATEBNÍ NÁSTROJ
Ať to s projektem facebookové kryptoměny Libra dopadne jakkoliv,
jedno je jasné - snaha Facebooku stát se dominantním hráčem na trhu
online plateb je neoddiskutovatelná a lze předpokládat,
že v budoucnosti bude ještě růst. Na podzim 2019 Facebook odhalil
službu Facebook Pay.
Službu půjde využít k nakupování v rámci facebookových aplikací, ale
také ke snadnému posílání peněz mezi přáteli. Výhodou proti jiným
službám je, že do Facebook Pay navíc půjde kromě platební karty
připojit také účet PayPal. A právě v roce 2020 by se měla funkce
Facebook Pay plně etablovat také na platformách WhatsApp
a Instagram.
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DALŠÍ OSTRÉ VÝZVY PRO REKLAMNÍ KAMPANĚ
Dostatečný zásah, precizní cílení a
také setrvačnost chování jsou
faktory, díky kterým v roce 2020
investice do reklamy na sociálních
sítích porostou. Současně ale
bude tento segment reklamy
stále čelit jak stávajícím, tak také
novým výzvám.
Jednou z výzev bude citlivost
inzerentů na kauzy, které ohrožují
reputaci nejen Facebooku u jejich
zákazníků a spotřebitelů. Stále
větší důraz bude také brán na
ochranu osobních údajů a brand
safety.
Lze také předpokládat, že dojde k dalšímu omezení reklamních
možností z hlediska cílení. Z konce roku 2019 zmiňme třeba úplný zákaz
politické reklamy na Twitteru, výrazné zpřísnění reklamy se sociálními
tématy na Facebooku nebo možnost uživatelů stejné sítě vymazat si
zde svou historii. Od léta 2020 plánuje Facebook limitaci počtu reklam,
které v rámci jedné stránky pustíte současně do oběhu.
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DALŠÍ OSTRÉ VÝZVY PRO REKLAMNÍ KAMPANĚ
Lze očekávat navýšení reklamních investic do Stories na Instagramu
i Facebooku. Na tyto funkcionality bude Facebook klást největší důraz,
stejně tak jako na formáty, jenž podporují nebo směřují uživatele
do svého Messengeru. Facebook si také hodně slibuje od reklamy
spojené s augmentovanou realitou. Růst rozpočtů lze v roce 2020
předpokládat také v případě LinkedInu a Pinterestu.
Překvapením může být v českém prostředí ruská sociální síť VKontakte,
která je nejnavštěvovanější sociální sítí v Rusku, Bělorusku, Moldavsku
nebo Kazachstánu.

S rozšiřující se komunitou občanů těchto zemí v Česku a jejich
přítomností právě na VKontakte se může stát tato sociální síť vhodnou
platformou třeba pro HR kampaně, mířící na tuto cílovou skupinu. Dle
dat platformy je v Česku aktuálně kolem 90 tisíc jejich uživatelů a jen
v samotné Praze je těchto uživatelů přes 50 tisíc.
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KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE
Trendy popsané v tomto materiálu budou mít samozřejmě ze strany
firem a značek vliv na plánování komunikačních strategií na sociálních
sítích.
Prvním krokem a základem takové strategie by mělo být ujasnění si,
která platforma je pro komunikaci nejvhodnější. Zejména v případě B2B
komunikace se bude v roce 2020 nabízet LinkedIn, tradičními
„touchpointy“ potom zůstanou Instagram a Facebook. Facebook bude
stále sloužit jako poměrně vhodná platforma o oslovení mladé cílové
skupiny.

S dalším klesajícím organickým dosahem kanálů na sociálních sítích
a zvyšujícím se objemem kampaní je také pro rok 2020 zjevný trend
zdražení cen reklamy. Inzerenti se tak budou muset připravit na to,
že pro dosažení stejného výsledku jako v roce 2019 bude potřeba
vynaložit více finančních prostředků.
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KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE
Pro efektivní zaujetí uživatelů bude v roce 2020 třeba využívat vhodné
organické i výkonnostní formáty. Je doporučeno orientovat se
na formáty Stories a všechny dynamické formáty, příležitostí bude také
augmentovaná realita. V kurzu budou také všechny reklamní formáty,
které jakkoliv uživatele směřují do FB Messengeru.
Zásadní pro optimalizaci kampaní bude rozhodnutí skrýt počty interakcí
u příspěvků. Toto opatření pravděpodobně nejprve vstoupí platnost na
Instagramu. Cíl kampaně v podobě co nejvyššího efektivního zásahu
uživatele tak bude o to více dominovat v porovnání právě s
optimalizačním cílem generování interakcí.
Při tvorbě a publikaci videí bude nutné dbát na skutečnost, že je
uživatelé konzumují primárně na mobilních telefonech a případně
tabletech. Bude tak platit zásada stručného a úderného sdělení,
„sound-off“ režimu a vertikální polohy videa.
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360° FOTO/VIDEO - Panoramatická fotografie/video je obsahový
formát, který zachycuje velký úhel pohledu, nejčastěji krajiny nebo
jakéhokoliv jiného celku. Panoramatický formát je divácky vděčný, je
bližší způsobu, kterým lidé vnímají svět kolem sebe, a proto patří k
atraktivním obsahům na sociálních sítích.
AUGMENTOVANÁ REALITA - Augmentovaná realita (rozšířená realita)
představuje přímý či nepřímý pohled na reálný svět doplněný o
digitální informace (většinou vrstvy, které mohou zobrazovat texty,
fotky i 3D předměty). V praxi si lze největší uplatnění augmentované
reality představit přes mobilní telefony, konkrétně přes jejich display
snímající blízké okolí přes fotoaparát.
CINEMAGRAPH - Cinemagraph je kreativní animace, která oživí
statickou fotografii. Většina obrazu zůstává statická a animovaný je
pouze určitý fragment. Fotografie tím získává jakousi dějovou hloubku,
ale je to stále statická scéna. Cinemagraph je tedy kreativní obor na
pomezí fotografie a filmu, vstupem je totiž skutečně běžné video třeba
z mobilního telefonu.
DOSAH (REACH) PŘÍSPĚVKU - Dosah příspěvku představuje počet lidí,
kterým se na obrazovce zobrazil jakýkoli příspěvek stránky nebo
kanálu.
DOSAH (REACH) ORGANICKÝ - Organický dosah představuje počet lidí,
kterým se na obrazovce zobrazil jakýkoli neplacený příspěvek stránky
nebo kanálu.
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DOSAH (REACH) PLACENÝ - Placený dosah představuje počet lidí,
kterým se na obrazovce zobrazil jakýkoli placený příspěvek stránky
nebo kanálu.
DOSAH (REACH) VIRÁLNÍ - Počet lidí, kterým se na obrazovce zobrazil
obsah stránky nebo o stránce proto, že jejich přítel sleduje vaši stránku
nebo ji označil jako „To se mi líbí“, reagoval na příspěvek, sdílel fotku
vaší stránky či navštěvuje vaši stránku.
FACEBOOK WATCH - Sociální síť Facebook nabízí uživatelům po celém
světě svou službu sledování videa Watch, která obsahuje původní
zábavní a sportovní programy. S videoslužbou Watch chce Facebook
konkurovat Youtube.
INFLUENCER – Někdy označovaný jako „vlivný uživatel“, je uživatel
internetu, který dokáže s využitím obsahu, který vytváří, svých vazeb
a velikosti svého publika ovlivnit chování dalších uživatelů na internetu.
Tito uživatelé se často využívají v rámci marketingových kampaní – jsou
totiž schopni přirozenou a důvěryhodnou cestou doručit komerční
sdělení do své komunity.
MIKROINFLUENCER - Mikroinfluencer je významově stejný
s influencerem. Liší se jen počtem a strukturou uživatelů, kteří je
sledují na sociální síti. Přesné hranice počtu sledujících pro influencery
není pevně definovaná, jedná se však nejčastěji o influencery, které
sleduje cca 10-15 tisíc lidí či méně. Jsou zajímaví pro určité komunity a
pro značky je spolupráce s nimi mnohdy více efektivní, než když si zvolí
pouze jednoho velkého influencera se sice větší, ale méně
vyprofilovanou cílovou skupinou sledovatelů (tzn. followers).
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STORIES - Uživatel sítí jako Facebook nebo Instagramu má možnost
sledovat (případně vytvářet) vlastní příběhy a následně je uveřejnit pro
určitý okruh uživatelů, všem svým sledujícím nebo široké veřejnosti.
Insta Stories na zdi Instagramu vydrží 24 hodin, poté dojde k jejich
smazání. Do Insta Stories se řadí jak natočené krátké filmové úseky
zachycující každodenní momenty, tak i několikavteřinové koláže
vytvořeny z fotografií, často doplněny o texty, barevné kresby i
emotikony všeho druhu.
SOCIÁLNÍ SÍŤ - Je služba na internetu, která registrovaným členům
umožňuje si vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný
profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie, videa,
provozovat chat a další aktivity.
VIRTUÁLNÍ REALITA - Virtuální realita je technologie umožňující
uživateli interagovat se simulovaným prostředím. Technologie virtuální
reality vytvářejí iluzi skutečného světa nebo fiktivního světa
počítačových her. Jde o vytváření vizuálního, sluchového, hmatového
či jiného zážitku budícího subjektivní dojem skutečnosti pomocí
zobrazovacího zařízení počítače, speciální audiovizuální helmy, brýlí
atd., Popř. oblečení snímajícího pohyb a stimulujícího hmat nebo jiné
vjemy vyvolávající techniky.
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