
Jindřich Fáborský

Social Blackhat Growth 
Hacking 3.0.
Pro B2B, Hiring, Startupy, hledání influencerů, ...







Hledáme limity sociálních sítí 



Twitter



Získání Twitter účtů určité cílové skupiny
● motorkáři
● marketingové agentury
● internetové obchody
● ppc nástroje
● …. ale i
● fashion bloggers
● food bloggers
● ideální využití pro B2B





https://docs.google.com/file/d/1UnlLFUXz9-WnuT77OLPo8KAyKC0WXqzG/preview


Výstup Fashion Bloggers CZ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tzcSNdQqyzZUN_6DhH9QwRpgmBMK
vLRtgFfS7AJf0sY/edit?usp=drive_web



Máme Twitter účty… co s nimi? 
● Cílit na ně reklamy na Twitteru
● Získat z nich e-mailové adresy

○ Cílit na ně reklamy na Facebooku, použít pro cílení na Google
○ Oslovit je jiinou formou

● Automatické zaslání tweetu na tyto účty



Cílíme reklamu na Twitter účty

https://docs.google.com/file/d/1tUpLa9akwdvIE8onAQ0_M28oqrarrx5D/preview


Výstup
https://drive.google.com/open?id=1WKXX1DjmiAHRcu2Vp7MQNO6Tssfqd7tXr62
whh0H4qs 

https://drive.google.com/open?id=1WKXX1DjmiAHRcu2Vp7MQNO6Tssfqd7tXr62whh0H4qs
https://drive.google.com/open?id=1WKXX1DjmiAHRcu2Vp7MQNO6Tssfqd7tXr62whh0H4qs


Získáváme e-mailové adresy z Twitter účtů* 

https://hunter.io 39 - 159 USD / month
* E-mailové adresy organizací

https://hunter.io


https://docs.google.com/file/d/19YImXJYTpBG4kzZdey2ZvlbY64pkxEdg/preview


Co s e-maily?
● Oslovení na přímo
● Vyhledání dalších sociálních sítí k daným kontaktům
● Využití pro cílení Facebook, Google RLSA, …
● ?



Oslovujeme hromadně Twitter účty (remarketing?)



Oslovujeme hromadně Twitter účty (remarketing?)



https://docs.google.com/file/d/1y_g_DUxs9bH2ulXgqMEiT2KS9sN0sWak/preview


Oslovujeme hromadně Twitter účty (remarketing?)



Jak získat Twitter účty k e-mailovým adresám? 
● Příprava .csv pro import do čistého účtu Google kontaktů
● Import do Google kontaktů
● Založení čistého Twitter účtu, import Google kontaktů, hromadný follow 
● Export např. skrze Followerwonk zpět ven



Oslovujeme hromadně Twitter účty (remarketing?)



Domény E-maily z hunter.io Do šablony Google



Do Kontaktů Na Twitter Follower 
wonk

Hotovo 



Facebook



To byl rok 2014





Získávání lidí z Facebook skupin

https://grouply.io/ v určité verzi zdarma

https://grouply.io/


https://docs.google.com/file/d/1sX_1HnwyIztzhJ-BYgNm8WdFRF2R3nua/preview


Výstup
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yAyLEmt4AurZu_OSQD7Im35fMln3pMj
WlOnG9fuiib8/edit?usp=drive_web 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yAyLEmt4AurZu_OSQD7Im35fMln3pMjWlOnG9fuiib8/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yAyLEmt4AurZu_OSQD7Im35fMln3pMjWlOnG9fuiib8/edit?usp=drive_web


Co dál? 



https://docs.google.com/file/d/1CKMpfYmzHrzncfjxpA0Z19MQpLx7K66g/preview


Výstup
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bPEimp7MelXM_asm9IFoI6f8gJGZ2-tB
WPCAzOe2tuQ/edit#gid=647820989 



Hromadné oslovení Facebook stránek zprávou

http://www.followinglike.com/ Hodně experimentální, nedoporučuji!  Windows only. 

http://www.followinglike.com/


Linkedin



Vlastní kontakty

https://docs.google.com/file/d/1YOyulWmDTEoa74lhaGk_2tf0eEDYgBCe/preview




Co s nimi?
● Cílit na ně reklamu

○ Cílit na ně reklamy na Facebooku, použít pro cílení na Google na Twitteru

● Analýza
● Manuální oslovení
● Newsletter (automatické oslovení)





Jak vypadá plný export? 



https://docs.google.com/file/d/1qV7p5Carb1SlfhSwa8X-pi-6QjYMIp3m/preview


Získávání seznamů lidí z vyhledávání na Linkedinu

https://www.skrapp.io/ 39 - 159 USD / month

https://www.skrapp.io/


https://docs.google.com/file/d/1fmzZc8Ux2TqximFOGJXS4BWc8ul3tP-K/preview


Získávání e-mailu jakéhokoli člověka

https://docs.google.com/file/d/1g9tWjGRqIzllR5x31RQdY5VWXVDwiojO/preview


Získávání lidí z Linkedin Skupin

https://data-miner.io/  v určité verzi free

https://data-miner.io/






Linkedin skupiny mě naučil 
@filippodstavec



To be contiuned…

Díky za pozornost! 


