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Proto, abychom lépe porozuměli výsledkům vaší kam-
paně na LinkedIn, potřebujeme lépe porozumět vašemu 
produktu a cílové skupině. Kdo od vás nakupuje, co naku-
puje a proč si zvolí právě vás?
Nakupují od nás nákupčí, produkťáci a decision makeři APR 
(zkratka pro Apple Premium Reseller). To jsou naši klienti a ti, 
na které naši LinkedIn komunikaci cílíme.
Dále cílíme na společnosti v oblasti telekomunikace, retailu  
a ecommerce. Vyberou si nás kvůli našemu servisu. Což zna-
mená, že nedodáváme jenom zboží v krabici a fakturu za něj. 
Od nás za sebou máte obchodní tým, který s vámi komunikuje 
a připravuje vám objednávky. Marketingový tým, který vám 
posílá všechny potřebné podklady. Máte za sebou neustále 
někoho, kdo s vámi chce být v kontaktu a chce vám pomoci, 
abyste mohli dobře prodávat.

STORYMATTERS 
A EPICO
CASE STUDY - VIDEO PODPORA 
MEZINÁRODNÍHO B2B OBCHODU

Michaela IŠTVÁN
Brand Coordinator
at mobile accessories Epico

ZOBRAZIT PROFIL

2

https://www.linkedin.com/in/michaela-istvan/


Jaké komunikační nástroje (web, mailing, Google a po-
dobně) vaše společnost využívala doposud a jak jste  
s nimi byli spokojeni?
Když jsme s vámi začali spolupracovat, nepůsobili jsme zda-
leka na tolika trzích. Komunikační kanál jako web jsme samo-
zřejmě měli, naše viditelnost však nebyla nijak velká. Web je 
totiž taková nástěnka pro B2B komunikaci a mailing má zase 
své limity, když nechcete lidi spamovat. Nejzajímavějším ná-
strojem před LinkedInem byla asi účast na veletrhu IFA, ten 
je však jednou za rok a offline.

To znamená, že pro vás upsellově fungoval web a mai-
ling, a akvizičně konference a veletrhy? 
Ano. Plus osobní schůzky, ale že bychom dělali nějakou online 
kampaň? To se nikdy nestalo.

PODCAST

PRODUKTOVÁ
VIDEA

B2B OBCHODNÍ
VIDEA

NÁBOROVÉ 
EBOOKY

KOMIKS
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Pro kampaň Epico na LinkedIn 
pomohlo Storymatters k dneš-
nímu dni vytvořit:

ODBORNÉ 
EBOOKY

EMPLOYEE 
BRADING

BRAND
AWARNESS



Jaká byla Vaše prvotní očekávání od komunikace na  
LinkedIn. To by mě zajímalo. Já vím, že iniciátorem byl 
Roman, tak jaká byla Vaše, pozor, Vaše osobní, Míšo. 
Zklamal vás v něčem? V čem předčil vaše očekávání?
Já se často snažím nemít přehnaná očekávání. Nejvíce jsem 
byla zvědavá, co se z toho vyvrbí. Nejenom jaká ta spoluprá-
ce bude, ale co LinkedIn přinese, když nám kluci z advokátní 
kanceláře KROUPAHELÁN řekli: „My máme Sergeje, tady je  
Sergejova příručka a pojďte pracovat se Sergejem“. Rozhodně 
to předčilo naše očekávání a moje očekávání v tom přesahu, kte-
rý pro nás dnes LinkedIn má. Protože my jednoduše neděláme 
žádné marketingové kampaně a žádné PR. Poslední rozhovor 
s majiteli firmy vyšel někdy v roce 2020, a to v českých médiích.  
Ale jak se rozšiřujeme do celého světa, tak využíváme Linke-
dIn k celosvětovému PR, cílenému na společnosti, které nás 
sledují a zatím nejsou našimi klienty.
Třeba Slovensko strašně dlouho odolávalo jakékoli spoluprá-
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EMPLOYEE
BRANDING

BRAND
AWARENESS

ci. Bavili se s námi, ale nespolupracovali s námi. Po jednom  
z videí řekli: „Jo a vy teď děláte tamto, pojďte nám o tom 
něco říct, nás to zajímá“. Ještě bych ráda podotkla, že to bylo 
jedno z prvních videí a za mě zpětně ne zcela povedené. Tak-
že nám určitě ten způsob, jakým komunikujeme, otevírá dveře 
i lidskostí a opravdovostí. Nikdo za mnou nepřišel s tím, že 
spamujeme ani nic podobného.

Jaká čísla vám LinkedIn dnes přináší?
Marketingově to má pro nás dva aspekty. Jedním je brand 
awarness, který se nám tím daří fantasticky pěstovat, druhým 
je employee branding, který dnes v kontextu svého růstu dost 
potřebujeme. S tím, jak se náš tým rozšiřuje, tak děláme zá-
roveň oboje dvoje. 
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Děkuji vám za otevřenost k číslům. Vnímáte je jako konstantní veliči-

VIDITELNOST OBCHODNÍ KOMUNIKACE
LISTOPAD 2021-ŘÍJEN 2022

Velikost komunity v součtu - jak poskočila za 12 měsíců

ŘÍJEN 2021 - 1045 SPOJENÍ
ŘÍJEN 2022 - 1872 SPOJENÍ

NÁRUST O 827

POČET
PŘÍSPĚVKŮ

37
PRŮMĚRNÝ

POČET ZOBRAZENÍ

NA JEDEN
 PŘÍSPĚVEK

1740
POČET

ZOBRAZENÍ

64 393
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nu, nebo hrozí jejich propad? Nebo máte  
v plánu růst?
Určitě máme v plánu růst. Nastupuje nový obchodník a dál 
budeme pokračovat v hiringu. Určitě budeme v LinkedIn po-
kračovat.

Komu byste LinkedIn doporučila a komu ne?
Momentálně neexistuje nikdo, komu bych LinkedIn nedopo-
ručila. Protože v jakémkoli okamžiku růstu budete potřebovat 
hirovat lidi a myslím, že to je skvělá síť na vnitřní PR firmy 
nebo i na budování obchodních kontaktů. Protože, a Vy sám 
to velmi dobře víte, my jsme velmi opatrní. Tam, kde jsme  
v HR byli zpočátku opatrní a měli jsme pocit, že to nefunguje. 
Ale nyní i když třeba teď z těch lidí nikdo nedopadne, tak ur-
čitě začínáme být na trhu vidět. Vzhledem k tomu, že neustále 
rosteme a fakt pořád hirujeme, tak si myslím, že je to velmi 
přínosné.
Jak se vám pracuje s kluky ze Storymatters a v čem jejich 
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práce vlastně spočívá?
Mě nejvíce baví jejich flexibilita. Protože stejně jako s naši-
mi obchodními zákazníky ujdeme tu extra míli, tak současně  
u lidí, se kterými pracujeme, máme strašně rádi, když “to od-
sýpá”. A ve Storymatters jsme našli partnera, který je velmi 
profesionální, reaguje obratem a reflektuje na naše potřeby 
a požadavky.
Ten tým u nás za tu dobu, co spolupracujeme, narostl. A stej-
ně tomu je i na straně Storymatters jako dodavatele. Jsme 
moc spokojení. Je pravda že tato spokojenost neplatila pro 
každý protějšek, ale Storymatters bylo schopno reflektovat na 
to, že máme svoji vizi a dodalo takové kolegy, kteří nám tu vizi 
pomáhají realizovat.
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STORYMATTERS:

REFLEKTUJÍCÍ 
POTŘEBY

FLEXIBILNÍ

PROFESIONÁLNÍ



PROTOŽE ZÁSADNÍ SOUČÁSTI KAMPANĚ EPICO JSOU PRÁVĚ VIDEA, 
DODÁVÁME UKÁZKU MARKETINGOVÝCH VÝSLEDKŮ TĚCHTO VIDEÍ, 

A TAKTÉŽ UVÁDÍME JEJICH SOUVISLOST S OBCHODNÍMI  
A NÁBOROVÝMI VÝSLEDKY.

 
UKÁZKA VIDEÍ PUBLIKOVANÝCH JEDNATELEM SPOLEČNOSTI  

ROMANEM NOVÁČKEM ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ.
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PLAY

Vysvětlení toho, jak interní tým 
Epico podporuje klienty a nedo-
dává tak pouze produkt, nýbrž  
i službu za účelem produktivního 
prodeje tohoto produktu.
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https://www.linkedin.com/posts/novacekroman_some-of-you-remember-how-it-all-started-activity-6868888054921228288-QGGy?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


Vánoční přání všem klientům, 
partnerům, všem stávajícím i po-
tenciálním zaměstnancům a přá-
telům na LinkedIn.

PLAY
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https://www.linkedin.com/posts/novacekroman_epico-video-christmasseason-activity-6874356263640154112-Ij5E?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


Obchodní video prezentující pro-
duktovou řadu Epico kompatibil-
ní s Apple technologií MagSafe.

PLAY
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https://www.linkedin.com/posts/novacekroman_behold-the-first-video-that-was-made-entirely-activity-6914890863668035584-hIiG?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


Díl pořadu APR Talks jako roz-
hovor se CEO iStyle pro Střední 
a Východní Evropu, a to nejenom 
o byznysu okolo Apple produktů.

PLAY
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https://www.linkedin.com/posts/novacekroman_epico-podcast-activity-6924350730094936064-663m?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


Představení týmu tak, aby tento 
tým byl vhodně vnímaný jak po-
tenciálními klienty, tak potenciál-
ními zaměstnanci.

PLAY
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https://www.linkedin.com/posts/novacekroman_epico-activity-6932253094416138240-FNlh?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


Pozvánka na stánek společnosti 
Epico na mezinárodním veletrhu 
IFA + ilustrace výsledků - k tomu-
to videu přikládáme i statistiku. 
Ve statistice můžete vidět, že ne 
každý, komu se video zobrazí ve 
feedu, se na něj opravdu podívá. 
1 z 5 adresátů se k tomu opravdu 
rozhodl.

 S ohledem na to, že celková dél-
ka videa je 14 vteřin a sumární 
doba přehrání je 331 minut, víme, 
že video adresáty opravdu zau-
jalo a někteří si jej pustili i dva-
krát. Detailní statistika také říká, 
že se   nad   videem   pozastavili 
a opravdu se něj podívali právě 
ti, kteří jsou naší cílovou skupinou 
komunikace Epico.

PLAY
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https://www.linkedin.com/posts/novacekroman_epico-ifa2022-activity-6948222812520112128-FsIm?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


Toto video oproti ostatním není  
z produkce Storymatters. Jedná 
se o 3D vizualizaci produktů spo-
lečnosti.

PLAY
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https://www.linkedin.com/posts/novacekroman_epico-activity-6958330993199980546-opnl?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


Video o skladu a logistice 
Epico prezentované nizozem-
ským obchodníkem společ-
nosti.

PLAY
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https://www.linkedin.com/posts/novacekroman_30-bigger-45-faster-shipping-10-faster-activity-6986298186038439937-590J?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


Španělsky mluvící kampaň zamě-
řena především na Jižní Ameri-
ku. V tomto případě mimořádně 
podpořena i z profilu jednatele 
Romana, který komunikuje celo-
světově. Video je o novém skladu 
Epica, umožňujícím rychlé dodá-
ní zboží kdekoliv na světě, a to na 
základě individuálních požadav-
ků klienta vůči balení produktů.

PLAY
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https://www.linkedin.com/posts/novacekroman_do-you-speak-spanish-honestly-i-dont-activity-6996126916013387778-hsVV?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


NECHCEME VÁS PŘETÍŽIT MNOŽSTVÍM PRINTSCREENŮ. JE JICH 
SKUTEČNĚ MNOHO, PROTOŽE EPICO NEKOMUNIKUJE POUZE PRO-
STŘEDNICTVÍM LINKEDIN PROFILU SVÉHO JEDNATELE. UVEDEME 

JEŠTĚ 4 PŘÍKLADY Z JINÝCH PROFILŮ.
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Když si chceme 
získat pozornost 
velkého makro-
regionu, vyplatí 
se s ním hovořit 
jeho řečí.

PLAY
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https://www.linkedin.com/posts/alberto-de-nardi_un-italiano-grabando-un-video-en-espa%C3%B1ol-activity-6922913172723036160-mnFi?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


I nepovedené záběry se dost hodí. 
A ty nejlepší z nich publikujeme 
prostě tak, jak jsou.

PLAY
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https://www.linkedin.com/posts/michaela-istvan_team-epico-ugcPost-6933293811481624576-bfkr?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


Když se zve na veletrh IFA, tak 
se vyplatí, aby své sledující uži-
vatele pozval každý aktivně ko-
munikující ve společnosti.

PLAY
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https://www.linkedin.com/posts/michaela-istvan_at-last-its-back-come-and-meet-us-in-activity-6948205363183689728-XC_d?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


Když do společnosti nastoupil 
nový obchodník Daniel z Velké 
Británie, potřeboval své stávající 
LI komunitě vysvětlit, koho dnes 
reprezentuje. Za tímto účelem 
použil několik měsíců staré video 
o logistice Epica, protože právě 
logistiku vnímá jako silnou strán-
ku společnosti.

PLAY
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https://www.linkedin.com/posts/danielgigg_on-my-latest-trip-to-prague-i-was-able-to-activity-6995671070271758336-KXaE?utm_source=share&utm_medium=member_desktop


S ohledem na tvrdou konkurenci na světovém trhu mobilní-
ho příslušenství si nedovolujeme uvést přesná obchodní čísla  
Epico, získaná prostřednictvím LlinkedIn, máme však svolení 
vám říct, že:
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Epico již prostřednictvím LinkedIn získalo řadu relevant-
ních obchodních jednání a expandovalo do řady státu, ve 
kterých předtím nebylo. Přímo na těchto jednáních před-
stavitelé Epica pravidelně slyší pozitivní zpětnou vazbu 
vůči své Linkedin komunikaci a videím.


