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Kontext

• prezident je nadstrannícky 
politik, váži slová a 
nekomentuje všetko


• prezident sa cíti dobre medzi 
ľuďmi, je bezprostredný


• prezident má reprezentatívnu 
funkciu a nastoľuje témy, nemá 
také právomoci ako vláda


• prezident je len jeden, politické 
strany majú viac osobností a 
viac možností publikovať


• niektoré posolstvá majú menej 
„likes“, ale je dôležité ich dať



Počet fanúšikov

• Andrej Kiska je najpopulárnejší 
slovenský politik v 
prieskumoch aj na Facebooku


• má 249.000 fanúšikov, v čase 
inaugurácie v roku 2014  
to bolo 114.000 fanúšikov


• prezident na FB oslovuje  
viac ženy než mužov (55:45)


• menej využívané účty na 
Instagrame a Twitteri majú 
13.000 a 70.000 fanúšikov, 
newslettter má 17.000 ľudí
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Priemerný reach

• v priemere zverejní prezident 
jeden status každé 2-3 dni


• v priemere majú jeho statusy 
7000 like, comment, share


• najsilnejšie statusy majú zásah 
milión, slabšie statusy stotisíc


• o politike je polovica statusov, 
zvyšok je o filantropii, ľuďoch, 
súkromí, športe…
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Engagement

• v priemere má prezident 
engagement 29.000


• v priemerný mesiac majú 
prezidentove silnejšie statusy 
rovnako veľa interakcií ako 
statusy svetových politikov 
(v prepočte na počet fanúšikov)


• zdravie stránky sa drží vysoko, 
prezident má len výnimočne 
menej než 1000 likes

September: Interactions per 1.000 fans
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Najsilnejšie statusy

• 20 najsilnejších prezidentových 
statusov má priemernú dĺžku 
až 650 znakov na status


• kľúčový je dobrý príbeh s 
prvkom prekvapenia


• vizuál je samozrejme dôležitý, 
ale je pravdepodobnejšie,  
že dobrý príbeh vyjadríte skôr 
slovami ako fotkou, na tú treba 
mať aj šťastie


• „likes“ na virál nestačia, veľmi 
dôležité sú „shares“
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3. najsilnejší status

• v čase horúčky z utečencov sa 
prezident stretol s utečencami, 
ktorí už roky žijú na Slovensku 
a dobre sa integrovali


• ich ťažké príbehy napísal do 
statusu na 2208 znakov


• malá Asma si sadla do stoličky 
prezidenta, zachytil to fotograf


• status zasiahol 993.800 ľudí, 
pribudlo 1100 fanúšikov



28. najsilnejší status

• 1. marec 2016:  
prvý zmysluplný politický 
live stream na slovenskom FB


• prezident naživo odpovedal na 
otázky z diskusie 38:43 minút


• prišlo 2800 komentárov, to je 
jeden komentár každú sekundu


• v jednom momente sledovalo 
video 8000 divákov


• počas prenosu bola priemerná 
dĺžka sledovania až 11 minút

https://www.facebook.com/AndrejKiska/videos/918449301609182/


Gogo + Kiska

• cieľ: mladé publikum


• médium: video


• náš budget: 0


• scenár: voľný


• YouTube: 780.000 views


• FB prezidenta: 600.000 reach


• Gogo: 2 x FB, 1 x Instagram


• prírastok u prezidenta: 
1500 fans FB, 1000 Instagram

https://www.youtube.com/watch?v=LykuU789rpk


Bežný status

• prezidentovu každodennú 
agendu tvoria rôzne stretnutia


• sú logicky najčastejšou témou 
statusov, zvyčajne ich tvorí 
niekoľko fotiek v galérii a text 
na niekoľko sto znakov


• ich zásah sa priemerne 
pohybuje okolo 200.000


• po troch rokoch podobného 
obsahu už interakcia s 
takýmito statusmi klesá, 
čo je úplne normálne



6. najsilnejší status

• prezident zverejnil list Kristínky, 
ktorej sa posmievajú, že chce 
byť prezidentkou


• prezident jej urobil radosť a 
stretol sa s ňou


• prvý status zasiahol 959.700 
ľudí, druhý status 584.900 ľudí


• téma bola v televíznych 
správach až tri dni: najprv list, 
potom príprava na stretnutie, 
potom samotné stretnutie



7. najsilnejší status

• 26. novembra 2014: 
ako vyzerá záujem o nového 
nástupcu Ivana Gašparoviča


• video z parlamentu v nízkej 
kvalite a bez titulkov malo  
17 minút a rozvláčne sa v ňom 
začalo hovoriť až od 2. minúty


• video napriek tomu zdieľalo až 
2600 ľudí, zazrelo 406.000 ľudí,  
zasiahlo 859.000 ľudí


• ponaučenie: vôbec žiadne



1. najsilnejší status

• status zverejnený 23:15 v noci


• ľudia sa o tragickej udalosti 
dozvedeli od prezidenta, 
ktorému medzi záchranármi 
zahynul synovec



Zhrnutie: neočividné

• poučky o ideálnej dĺžke statusu 
neplatia, ak máte čo povedať a 
viete to dobre napísať


• všetky silné statusy prezidenta 
majú nejaký príbeh a 
prekvapenie


• keď je silný obsah, na čase 
publikovania až tak nezáleží


• u iných politikov často funguje 
kritika a negativizmus, 
Andrej Kiska má 22 z 30  
top statusov pozitívnych



martin.liptak@prezident.gov.sk

Ďakujem.
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