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Proto, abychom lépe porozuměli výsledkům Vaší společnosti na  
LinkedIn, potřebujeme lépe porozumět Vašemu produktu a cílové  
skupině. Kdo od Vás nakupuje, co nakupuje a proč si zvolí právě Vás? 

Naši zákazníci jsou převážně výrobci jeřábů, kde jsou naše elektromagnetická 
řešení součástí kompletní dodávky zdvihacího zařízení u konečného uživatele, 
a nebo právě koneční uživatelé, kteří už jeřáb mají, ale jejich manipulace 
jinými prostředky, například úvazky nebo řetězy, je neefektivní.

Jako jediní v republice navrhujeme a vyrábíme zálohované zdroje 
elektromagnetů, a protože každý zdroj je posuzován individuálně, 
nabízíme každému zákazníkovi provedení zdroje přesně podle jeho potřeb  
a charakteru aplikace. 

Tohle jsou 2 zásadní zákazníci pokud jde o manipulaci materiál. Konkurence 
tu je jen v zastoupení nějaké zahraniční značky a není to plnohodnotný 
ekvivalent nás. To je tedy naše výhoda. Často spolupracujeme trojstranně. 
Výrobce jeřábu pošle poptávku na naše řešení a nasměřuje nás ke 
koncovému uživateli, aby jsme si snim potřeby vyjasnili a dodali řešení. Pak 
řešíme projekt s oběma.

Rozumím a děkuji. Jaké komunikační nástroje – web, mailing, Google 
apod., Vaše společnost využívala doposud a jak jste s nimi byli 
spokojení?  
Doposud jsme využívali pouze web a emailovou komunikaci, ale to nebylo 
dostatečné, vzhledem k potřebě navázání dlouhodobých a spolehlivých 
kontaktů u potencionálních zákazníků. 

Fungovalo to způsobem, že jsem přes google vyhledal kontakt a odeslal 
email na obecnou adresu nebo na adresu nákupčího či projketového 
managera a tím to skončilo.

Jaká byla Vaše prvotní očekávání od komunikace na LinkedIn?  
Zklamal Vás v něčem a předčil v něčem Vaše očekávání?

Prvotní očekávání od Linkedin komunikace bylo navázání relevantních 
kontaktů z řad cílových zákazníků a vybudování stabilního obchodního 
kanálu, což se velmi dobře daří.

Linkedin předčil moje očekávání v podobě jednoduchého navázání 
spojení potencionálních zákazníků a funkčního způsobu k vyzvání 
navázaných kontaktů k jednání.

Nemohu říct, že by mě Linkedin vysloveně v něčem zklamal. Jednou jsem 
byl zklamaný, když mě jeden z navázaných kontaktů po navázání spojení 
navrhl, abych zůstal u emailové komunikace s jejich globální adresou 
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společnosti, protože jeho profil na Linkedinu je pouze pro soukromé účely.

Ctíme NDA a prosím odpovězte jen to té míry, do jaké uznáte za 
vhodné: jaká čísla Vám dnes LinkedIn přináší?

Budováním obchodního kanálu na Linkedinu bylo dosaženo zobrazování 
příspěvků z průměrných 1000 zobrazení na 3000 zobrazení. Dále dosahuji 
získávání poptávek od navázaných kontaktů, které v minulosti nebyly. 
Následníkem poptávky je pak zodpovědně zpracovaná nabídka, která 
musí zákazníka zaujmout, aby s ní mohl dál pracovat a zvolil naše řešení 
jako nejlepší pro svoje náročné požadavky. Nárůst realizovaných zakázek  
a obratu je + 40 % v prvním roce, + 80 % v dalším roce. 

Děkuji Vám za otevřenost k číslům. Vnímáte je jako konstantní 
veličinu, nebo hrozí jejich propad? Nebo máte v plánu růst?  
(Kdybyste to nedělal sám, ale bylo vás více...)

Ano, plánuji růst a rozvoj týmů AXIMA Automation. V tuto chvíli stačí, že 
se Linkedinu ale věnuji sám. 

Aktivita dalších členů by znamenala zásah do organizace  
kapacit oddělení výroby a souvisejících činností a procesů společnosti.

Komu byste LinkedIn doporučil nebo komu ne? 

Založení profilu Linkedin doporučuji založit už při škole z důvodů budování 
kontaktů a mapování potencionálního zaměstnavatele. 

Později lze snadněji budovat osobní značku, společnost i vzdělání.

Jak se Vám spolupracuje s kluky ze StoryMatters.online a v čem  
jejich práce vlastně spočívá?

Spolupráce se StoryMatters.online je profesionální a vynikající. 

Jejich práce je strategie a podpora jejího plnění, konzultace a tvorba ebooků 
a videí.
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UKÁZKA ZPRÁVY  
O SPOJENÍ A AKVIZICI:



CÍLOVÉ SKUPINY
VÁŠ PŘÍSPĚVEK BYL ZVEŘEJNĚN DNE 18. LISTOPADU 20211. 
171 reakcí, 16 komenářů

65 LIDÍ ZE SPOL. RITTAL GmbH & 
Co. KG si přečetlo váš příspěvek

Danfoss Drives          120

Konecranes            81

Siemens             76

Rittal North America LLC           61

Danfoss    58

Schneider Electric           56

ABB    54

EPLAN    44

1 623 lidí, kteří mají titul Prodejce, si 
zobrazilo váš článek

Elektroinženýr   675

Inženýr    630

Výkonný ředitel   385

Prodejce v obl.mech a údržby 374

Manažer projektů  330

Inženýr prodeje   273

Konzultant pro Info. tech  249

Softwarový vývojář  181

185 lidí v lokalitě Frankfurt Rhine-Main 
Metropolitan Area si přečetlo váš 
příspěvek

Mumbai Metropolitan Region 171

Greater Bengaluru Area  139

Jakarta Metropolitan Area 132

Greater Munich Metropolitan Area 127

Greater Delhi Area  82

Ruhr Region   80

Cologne Bonn Region  79

Stuttgart Region   78

PŘÍBĚH ČÍSEL Z POPISU 
ČTENÁŘE:

Počkééj, ahoj, to jsem já čtenář. Můžu 
kouknout s vámi? Nějak se mi to nezdá...

Tááák, a teď společně koukneme 
na pár statistik a čísel.

Jasně, klidně si Liborovy výsledky
porovnávej rovnou s těmi svými :)...

Really? 3000 Průměrných zobrazení mám 
ale i já a zadarmo...

No a s kolika z těchto uživatelu 
Jsi byl na jednání?



JEDNÁNÍ ZA
DVA MĚSÍCE

Aha počkat, kolik že to jednání? 
Fakt  skoro 20 za 2 měsíce? 

Tak to nemám...

No a s kolika z těchto uživatelu 
Jsi byl na jednání?

15 88

Firemní stránka AXIMA Libor Kafka

Aha počkat, kolik že to jednání? 
Fakt  skoro 20 za 2 měsíce? 

Tak to nemám...

No a s kolika z těchto uživatelu 
Jsi byl na jednání?

CELKOVÝ POČET
PŘÍSPĚVKŮ

4 208 254 452

Firemní stránka AXIMA Libor Kafka

Pěkné „pr“ no...

Ano a skrze jen jeden profil.  
Co teprve kdyby se zapojilo 
Více lidí ze společnosti?

CELKOVÝ ZOBRAZENÍ
PŘÍSPĚVKŮ



Akviziční zpráva je zase co?

Obchodní  zpráva, kterou společně nastavujeme 
a rozesíláme potenciálním klientům. 
Nastavujeme  a rozesíláme potenciálním klientům.

AKVIZIČNÍCH
ZPRÁV

JEDNÁNÍ
Z AKVIZIČNÍCH 

ZPRÁV

Hodně štěstí 

Já včera rozeslal mailingy,
Tak uvidíme...

POPTÁVEK

AKVIZIČNÍCH
ZPRÁV

KONVERZÍ
POMĚR

Z TOHO

Ano, jen tak 35 poptávek. 
A nezapomeňte, že Líbor ještě svým úsilím získal 
45 jednání.

Jako jen tak?
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