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Kto je Oliver



Čo je zrozumiteľnosť a prečo je dôležitá?





“Poslaním našej spoločnosti je poskytovať kvalitné produkty a 

služby v oblasti IT a na základe toho ponúkame každému 

nášmu klientovi dlhodobú spoluprácu. Náš tím špecialistov pri 

práci využíva najnovšie technológie tak, aby sme vedeli 

ponúknuť kvalitné a flexibilné riešenia pre každého nášho 

klienta.”







Dobre napísaný text je dôležitý biznisový nástroj.
Zle napísaný text vie potopiť aj dobrý produkt.



Prečo je menej viac



Ľudia chcú čítaním stráviť čo 

najmenej času.

Aby sme udržali ich pozornosť, 

musíme jasne odkomunikovať svoj 

value proposition počas prvých 10 

sekúnd.

Ľudia nemajú čas čítať



Ľudia na webe prečítajú z 

ktorejkoľvek stránky len zhruba 

20% textu, ktorý sa na nej 

nachádza.

Bez ohľadu na to, koľko toho 

napíšeš, musíš počítať s tým, že 

človek bude text iba rýchlo 

skenovať.

Inými slovami, menej je viac.

Ak aj majú čas, stále nečítajú



Spisovateľ vs. copywriter

Dobrý spisovateľ napíše všetko, len nie to, čo chce textom povedať.

Dobrý spisovateľ píše pre človeka, ktorý sa chce s textom potrápiť.

Dobrý spisovateľ sa zahráva, odbočuje, provokuje, zamotáva.

Dobrý copywriter optimalizuje pre médium, cieľovku a účel.

Dobrý copywriter píše pre nečitateľa.

Dobrý copywriter zjednodušuje život, šetrí čas a nervy.



Čo sa stane, keď to copík zvládne

- Dobre doručený message

- Nízky bounce rate a dobré konverzie

- Relevantné dopyty, nízka záťaž helpdesku

- Dobrý základ pre ďalšiu komunikáciu

- Spokojný klient





Čo sa stane, keď to copík nezvládne

- Nezrozumiteľný obsah alebo produkt

- Nejasný pozicioning značky

- Zmätené dopyty od užívateľov

- Rozptýlenie pozornosti od produktu

- Prepoklad pre dlhodobé problémy





Spisovateľstvo je umenie.
Copywriting je remeslo.



Kde všade treba copywriting

















Copywriting môže znamenať čokoľvek.
Definíciu si hľadáš sám.



Kto je copywriter



Osobnosť

- Kreativita, spisovateľský talent

- Chuť učiť, vysvetľovať, odovzdávať informácie

- Záľuba zamýšľať sa nad vecami, filozofovať

- Dobrý pocit z “vypointovania”, z uprataných myšlienok

- Konštruktívnosť a praktickosť

- Zvedavosť, záujem o svet



Vzdelanie / školy

- Marketing

- Lingvistika

- Žurnalistika

- Umenie

- …



Skillset

- Destilácia myšlienok

- Slovná zásoba

- Štylistika, gramatika

- Marketingové know-how

- Všestrannosť



Profilácia

- Ideamaker

- Microcopy master

- Rešeršér

- Reportér

- Kampaňový človek

- Print guru



Ciest ku copywritingu je nekonečne veľa.
Job description za teba nikto nenaplní.



S kým copywriter spolupracuje



Dizajnéri

“Sem potrebujem headline na 40 znakov.”

“Napíš mi odstavec, ktorý môžem dať vedľa tejto fotky.”

“V tomto fonte to nevyzerá dobre.”



SEO špecialisti

“Tu je zoznam kľúčových slov.”

“Vedel by si niečo z tohto dostať aspoň do H2?”

“Toto spojenie by sa malo objaviť na webe aspoň 5-10-krát.”



Klient

“Vieme to spraviť trošku…krajšie?”

“Tu by sme mali viac rozpísať benefity produktu.”

“Napíšme to radšej všeobecnejšie, nech nič nesľubujeme.”



Projekťáci / manažéri

“Koľko ti potrvá natextovať appku pre banku?”

“Koľko si myslíš, že bude kôl pripomienok?”

“Kedy vieme copy posunúť dizajnérovi?”



Dobrý copywriter je človek s presahom.
Aby si dobre písal, musíš vnímať kontext.



Ako prebieha copywriterský proces



Nacenenie a timing

- Objem (normostrany, slová, znaky)

- Hodinová sadzba

- Projektové fee

- Hybridná cesta



Briefing

- Detailné zadanie od klienta

- Rešerš – klientske materiály, online magazíny,…

- Rozhovory s odborníkmi

- Došpecifikovanie zadania / scope-u



Nacenenie a timing



Obsahový wireframing

- Psychická destilácia

- Textová kostra / osnova

- Messaging copy

- Hrubá vizualizácia



Hrubé texty a pripomienkovanie

- Pretavenie messages do konkrétnych slov

- Explikácia riešení

- Zapracovávanie pripomienok a diskusia

- Briefing dizajnéra



Finalizácia

- Support dizajnérovi

- Zladenie copy s dizajnom

- Microcopy

- Štylistická kontrola, korektúra



Nič v procese copywritingu nie je samozrejmosť.
Copywriter sám zodpovedá za jeho priebeh.



Na čo si dať pozor a na čo nezabudnúť



Nacenenie a timing

- Povedz klientovi, ako bude proces prebiehať. Nič nie je samozrejmé.

- Jasne stanov počet kôl pripomienok a buď pripravený ho dodržať.

- Jasne stanov rozsah prác – čo je, aj čo nie je v cene.

- Čim viac podobných projektov si robil, tým presnejší bude tvoj odhad.

- Všetko si nechaj písomne schváliť.

- Ak je to možné, neboj sa naceniť cenový rozsah, ktorý neskôr upresníš.



Briefing

- Na začiatku si naštuduj všetko, čo môžeš: brožúry, katalógy, whitepapers, 

štatistiky, korporátne prezentácie,… Ak ich nemáš, tak si ich vypýtaj.

- Pýtaj sa veľa a na všetko. Kým nemáš pocit, že dostatočne rozumieš kontextu 

a cieľovému publiku, nepohni sa ďalej.

- Rozprávaj sa s viacerými ľuďmi od klienta. Získaš lepšiu predstavu o tom, čo 

by mali texty dosiahnuť.

- Neboj sa po briefingu upraviť ponuku.



Obsahový wireframing

- Rieš obsah a rozsah, formou sa nezaoberaj. Tak inštruuj aj klienta.

- Pracuj v iteratívnych cykloch. Keď niečo nejde, nezastavuj sa, vrátiš sa 

neskôr.

- Nepýtaj sa, čo by sa dalo pridať, ale čo by sa dalo odstrániť.

- Nastavuj flow, logiku a nadväznosť. Konkrétne slová nechaj na neskôr.



Hrubé texty a pripomienkovanie

- Pripomienkovanie nastav tak, aby bolo pohodlné tebe aj klientovi.

- Proaktívne vysvetli svoje riešenia a motiváciu za nimi.

- Text naformátuj, klient sa v ňom lepšie zorientuje.

- Drž všetko v jednom dokumente. Vyhneš sa zmätku.

- Neboj sa diskusie a polemiky. Najprv text, potom klient (skoro).



Finalizácia

- Prejdi si s dizajnérom wireframe aj texty, aj keď si myslí, že to nepotrebuje.

- Zdôrazni dizajnérovi, že s textami vieš hýbať a neboj sa to urobiť.

- Nechaj texty odležať a vráť sa k nim po týždni.

- Ak môžeš, daj copy prečítať viac párom očí. Feedback selektuj.

- Korektúru nerob sám.



Copywriter musí klientovi rozumieť najlepšie.



Aké nástroje používať



















Čím štandardizovanejší proces a toolbox, tým 
budeš efektívnejší.



Ako sa zlepšovať



Copywriterské zdroje

• https://www.nngroup.com/

• http://www.designkit.org/

• http://ottocopy.cz/

• https://www.facebook.com/gr

oups/marketeri/

https://www.nngroup.com/
http://www.designkit.org/
http://ottocopy.cz/
https://www.facebook.com/groups/marketeri/


Odborné zdroje



Poviedky

Keby si každý mohol všetko premyslieť od začiatku, od 

vzniku kozmu a prvotnej singularity, keby mal čistý stôl a 

hľadal by súvislosti nezávisle od toho, čo za tisícročia otupilo 

mysle a zraky, skôr či neskôr by sa všetci museli chytiť za 

hlavu a z naširoko rozďavených úst by sa valil výkrik.

– Balla, Edvard Munch



Poézia

A prvé kladivo s kosákom

hoc len v znaku,

v prostom, lež krásnom embléme,

pristalo sťa holub

s pozdravom na zobáku

na hrudi ladnej

Seléne.

– Žáry, Zázračný triezvy koráb



Knižnica (ne)inšpirácií



Iné žánre / workflow



Iné médiá



Kým sa staneš dobrým copywriterom, musíš sa 
stať dobrým čitateľom a poslucháčom.



Dobrý copywriter

- nie je spisovateľ, ale destilátor a zjednodušovač.

- má jasno v tom, čo ide písať, prečo a pre koho.

- je multitalentovaný čávo (alebo ním aspoň chce byť).

- vie, ako sa zosúladiť s ostatnými rolami v projekte.

- preberá zodpovednosť za proces tvorby.

- na sebe pracuje a vzdeláva sa.





Ďakujem za pozornosť!

om@folk.ad

alebo osobne@pivo.tu

Folk


	Copywriting Toolboxalebo ako písať na plný úväzok
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	Slide Number 65
	Slide Number 66
	Slide Number 67
	Slide Number 68
	Slide Number 69
	Slide Number 70
	Slide Number 71
	Ďakujem za pozornosť!

