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Odlišnosti Výjimečnosti

Přesvědčivosti Nalezitelnosti

Online je o… 



Trychtýř dnešní online komunikace

• Co je Vaše nová 
homepage???

Vy online



Internetová pyramida priorit

4. reklama a propagace

3. sociální sítě, interakce

2. nalezitelnost, optimalizace

1. koncepce, obsah, texty, design

eFundraising



Stanovte si cíle online…

informace široké veřejnosti 

&

edukační činnost

akvizice pracovníků,

dobrovolníků

základní prezentace

vaše identita
(informační povinnost)

servis klientům & akvizice klientů

získávání
prostředků, darů

Příklady cílů

• Posílení image (povědomí) a 
dobrého jména organizace

• Oslovení nových partnerů, 
zvýšení příjmů z příspěvků a 
darů

• Zvýšení počtu 
spolupracovníků

• Dostat se k těm, kteří danou 
pomoc potřebují

• Navázat komunikaci s dárci 
(novinky, diskuse, chat, 
newsletter sociální sítě)

• Navázat komunikaci s klienty 
a partnery
(novinky, diskuse, chat, 
newsletter sociální sítě, 
extranet)



Definovat, pro koho to děláme…

klienti

státní správa  

samospráva

spřízněné 

organizace

novináři

potenciální dárci / 

sponzořiširoká 

veřejnost

partnerské 

organizace

vychovatelé, šiřitelé 

osvětové činnosti…



Proč vás nemají rádi?

Možná nikdo nechodí na tvůj web, protože je o tobě…



• Nemluvte o 

sobě, ale o 

svých klientech



• Vytáhněte to podstatné na titulní stránku





• Nestačí mít přehledné informace, ale i emoce…



Nadace Laramara

Brazílie

Laramara web přinesla jednu z 

prvních účinných demonstrací 

toho, jaké to je být slepý a 

používat počítač. Účelem 

těchto stránek je upoutat 

pozornost veřejnosti a přinést 

peníze na podporu programů, 

které mají pomoci zrakově 

postiženým být nezávislými na 

okolí.

Buďte nápadití - Nadace Laramara





Sami poznáte kvalitu…





Nová teorie moci…

„V minulosti jste byli, to co jste vlastnili. Nyní jste to, co sdílíte.“

Charles Leadbeater



Jak se zapojují lidé online…

Zapojení
+ +++

pravidlo 1% spoluautora

Ve skupině 100 online lidí

... jeden
vytváří obsah

... 10
vytváří interakce

... 89
vidí obsah a interakce

Uživatelé



Situace v individuálním dárcovství



Řekněte si lidem, co potřebujete

• Většina webů je jako 

informační 

nástěnka… nesnaží 

se nikoho přesvědčit 

o vaší pravdě

• Dejte lidem možnost, 

aby vám pomohli























Efektivita online projektů

vynaložené úsilí

výsledky

&

přínos


