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Pravidlo pravidel: 

Nikoho nezajímáte 

a zajímat nebudete!! 



Každý chce být obdivován… 

* 



… ale často si nepoloží otázku otázek:  

Co je důležitější? 

 

- Jak se stát známějším? 

 

- Co je na mně 

  OPRAVDU zajímavé? 



Proč psát? 

Starý svět 

jde ke dnu… 



Zdroj: www.mediaguru.cz , únor 2014 

Vývoj prodaného nákladu deníků (ks), 2004-2013 

http://www.mediaguru.cz/


Nu ano, pořád tu jsou online média, že? 



Ano, ale… 

Od roku 2010 přišly 
noviny a časopisy v USA 
o 43 procent příjmů 
z prodejů a reklamy. 
 

Jen desetina takto 
ztracených peněz se 
přelila do internetových 
sekcí těchto médií. 
 
Zdroj: Pew Research Center (USA), 2012 



Stav médií v jediném grafu… 

Zdroj: newsosaur.blogspot.com 



Média jsou v krizi? Ale ne! 

Média žijí. Ale jsou jiná. 

 

Krizi zažívá novinářství.* 

 

 

 
• Pozn: A „dostat něco k 

novinářům“ je těžší a těžší. Proto 

o tom mluvíme. 



Nikdy to nebylo tak snadné… 

(krize nekrize) 



Vy jako 

médium 

 



Největší revoluce: 

nepotřebujete velká média 

 



 



 

















Pozor na klíčová slova 



Mimochodem: Trend pro tento 

a další roky: SEO v TZ 

 Klíčová slova 

 Linky 

 Anchor text 

 

Základ všeho: 

Tušit, že to 
existuje.* 

 
*Platí pro všechny! 











Jak být víc vidět v médiích 

 

(Jak pochopit, co novináře 

i občany opravdu zajímá) 



Krutý fakt: 

99 % tiskových zpráv 

není ani rozkliknuto… 





Co tedy chcete říct světu? 

 



Máte jen 2 možnosti: 

 

1. něco OPRAVDU 

zajímavého 

 

2. něco, co je pro 

novináře UŽITEČNÉ 



Hospodský test  - základ všeho… 

Řekněte mi, co je na vás 

zajímavé… 

 

Měl jsem už 4 piva… 
 

Máte 5 vteřin, abyste mě 

nadchli… 



Trojský kůň – seznamte se! 



Příklad: 

Co s Ženou? 



Musíme najít 

„zajímavé ženy…“ 



Kdo se Ženy „chytil“: 
   

Ihned: 
http://kariera.ihned.cz/c1-55505160-
zeny-jsou-schopnejsi-lidri-nez-muzi 
http://kariera.ihned.cz/  
  
Dáma.cz 
http://zabava.dama.cz/clanek.php?i
d=18880 
  
Femina 
http://www.femina.cz/magazin/sex-a-
vztahy/potvrzeno-zeny-jsou-
schopnejsi-lidri-nez-muzi.html 
 
Žena v autě 
http://www.zenavaute.cz/uvodni-
strana/potvrzeno-zeny-jsou-
schopnejsi-lidri-nez-muzi 
 
www.asistentka.cz 
http://www.asistentka.cz/node/15635 
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1. „Zasíláme Turistické 

zajímavosti z Německa“ (PDF) 

2. „Neckermann CK představuje 

unikátní katalog Nejlepšími hotely 

zaměřené na vodní zábavu“ 



Klíč klíčů: Jemná dlouhodobá ruční práce 

- Kontakty jsou základ 
naprosto všeho* 

 

 - Kontakty je třeba 
budovat léta 

 

- Pozor: Počet výstřelů 
je omezený!!! 

 
- *to není klišé! 



Konkrétní akce: 
1. Vytvořte tým (měl v něm být i nějaký boss) 

 

2. Vytvořte plán (co a jak chcete dosáhnout) 

  

3. Budujte síť kontaktů mezi novináři (Ruční práce! 
Ne spamování!) – pro začátek v ČR, např. stránky 
Unie vydavatelů: http://www.unievydavatelu.cz/ 

 

4. Dávejte jim systematicky to, co se může hodit 

 

 

5. Vytrvejte! 

 

 

http://www.unievydavatelu.cz/


Díky za pozornost! 


