
Úvod ku kampani NAUČ SA 
POTÁPAŤ pre potápačské centrá SDI

Zahŕňajú všetko čo potrebuješ k prilákaniu nových 
potápačov 

Vyvinuli sme ľahko implementovateľnú kampaň Nauč sa potápať so všetkým čo 
potrebuješ na propagáciu svojho SDI Základného kurzu potápania (OWD) cez email 

a sociálne médiá. Obsahuje na mieru vytvorenú úvodnú stránku, ktorú si môžeš 
prispôsobiť k svojej webovskej stránke, profesionálne video a sériu emailov, ktoré 

môžeš zaslať potencionálnym potápačom, rozličné posty na sociálne siete pre 
umocnenie záujmu o potápanie, ako aj grafiku aby si to mohol všetko rozbaliť.

NAUČ SA POTÁPAŤ
Kompletná kampaň, ktorú môžeš použiť k predaju svo-

jich SDI základných kurzov potápania (OWD)
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Stiahni si všetky položky

Jednotlivé položky sú vo formáte .zip. Ak potrebuješ pomôcť s 
otvorením .zip položky, dodrž tieto upozornenia. Windows | Mac
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NAUČ SA POTÁPAŤ

NAUČ SA POTÁPAŤ

Začni potápať vo svete v 3 jednoduchých 
krokoch.

https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/
https://support.microsoft.com/sk-sk/windows/komprim%C3%A1cia-a-dekomprim%C3%A1cia-s%C3%BAborov-f6dde0a7-0fec-8294-e1d3-703ed85e7ebc
https://support.apple.com/sk-sk/guide/mac-help/mchlp2528/mac


Profesionálne video
Jedným z najvzrušujúcejších súčastí kampane NAUČ 

SA POTÁPAŤ je kvalitné video, ktoré môžeš zdieľať 
na sociálnych sieťach, pridať ku stránkam kampane 

alebo použiť na ktoromkoľvek mieste, ktoré pomôže 
získať nových potápačov použitím vzrušujúceho videa 

zobrazujúceho zážitky a skúsenosti spod hladiny. 

Prehraj video
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TIP PROFESIONÁLA
Zameraj sa na ľudí, ktorí sledujú 

tvoje videá na sociálnych 
médiách

https://www.youtube.com/watch?v=LmH4Hp2fFjI&feature=youtu.be


Šablóna vlastnej úvodnej stránky
Prispôsob si ju k svojej webovskej stránke
Vytvorili sme úvodnú stránku, ktorú môžeš použiť ako šablónu na vytvorenie kvalitnej podstránky NAUČ SA 
POTÁPAŤ na tvojej webovskej stránke. Nezabudni si prispôsobiť túto stránku tak, aby správne reprezentovala 
tvoju spoločnosť a tvojich zákazníkov. Primárnou modrou farbou použitou pre text a pozadie je #2992cc / 
rgb(41, 146, 204).

Nezabudni vymeniť všetky linky a zástupné texty/obrázky za svoje vlastné. V ďalšom texte vyznačíme 
kľúčové súčasti tejto stránky ako aj dôvody ich zahrnutia.

Stránka začína veľkým 
lákavým bannerom NAUČ 
SA POTÁPAŤ, ktorý má 
podporiť chuť zákazníka sa 
začať učiť.

Chceme, aby zákazníci 
poznali tri kroky, ktoré 

je potrebné v záujme 
získania certifikátu 

vykonať.

Video je hodné milióna 
slov. Vysvetľuje 
zákazníkom prečo by sa 
mali začať potápať.

Toto je TVOJA sekcia 
stránky. Prezentuj svoje 

potápačské centrum a 
vyzdvihni svoju osobnosť. Je čas požiadať tvojich 

zákazníkov aby začali. Máme 
tlačidlo, ktoré ich pošle 
priamo na náš eLearningový 
Základný kurz potápania 
(OWD). Ale môžeš ho vymeniť 
s akýmkoľvek pre tvojho 
zákazníka vhodným krokom.

Tým, ktorí ešte nie sú celkom 
pripravení začať poskytni 

príležitosť kontaktovať 
tvoje potápačské centrum 

a obdržať dodatočné 
informácie. Ubezpeč sa, 

že ktokoľvek kto formulár 
vyplní, dostane všetky 

emaily kampane NAUČ SA 
POTÁPAŤ (pozri nižšie) ako 

aj telefonát od niekoho z 
tvojho centra.
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TIP PROFESIONÁLA 
Táto stránka je skvelá 

na zaznamenanie 
si potencionálnych 

zákazníkov aj na 
opätovné zacielenie!

NAUČ SA POTÁPAŤ

Začni potápať vo svete v 3 jednoduchých krokoch.

Potápačské Centrum ARONNAX

Pripravení sa zanoriť?

Potrebuješ viac informácií?

Prečo by si sa mal učiť potápať?

https://www.tdisdi.com/vstupna-stranka-nauc-sa-potapat/?lang=sk_sk


Séria emailov
Mnohí z tých, ku ktorým dorazí úvodná stránka kampane NAUČ SA POTÁPAŤ, 
nebudú ihneď pripravení začať. Možno budú mať viac otázok, alebo práve 
nebudú mať voľný čas. Z týchto dôvodov, sme vytvorili sériu emailov na 
povzbudenie tých, čo prejavili záujem, ale ešte nie sú celkom rozhodnutí, že 
už nastal čas začať s potápaním. Túto sériu emailov sa oplatí zaslať aj tým, ktorí 
absolvovali programy šnorchľovania či zoznámenia sa s potápaním a povzbudiť 
ich k získaniu certifikátu.
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Stiahni si všetky emaily

Úvodné emaily pre tých, čo vyplnili formulár NAUČ SA POTÁPAŤ: NAUČ SA POTÁPAŤ
Email 1: 5 dôvodov, prečo by si sa mal stať potápačom
Email 2: Začni objavovať svet v 3 krokoch 
Email 3: Si pripravený SA NAUČIŤ POTÁPAŤ

TIP 
PROFESIONÁLA

Väčšina emailových 
softwarov umožňuje 

naplánovať 
automatické 

odosielanie pošty 
akonáhle je kontakt 

pridaný do zoznamu

https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/


PRÍSPEVKY 
NA SOCIÁLNE 
MÉDIÁ
Sociálne médiá sú účinným 
marketingovým nástrojom, 
ktorý ti môže priniesť nových 
zákazníkov. Vytvorili sme 
niekoľko príspevkov pre 
Facebook a Instagram, 
ktoré upriamia pozornosť 
tých, ktorí momentálne 
nemajú certifikát 
Základného kurzu 
potápania (OWD).

V ideálnom prípade, by mali 
byť postované na základe 
štandardného rozvrhu ako 
dodatok k tvojim 
ostatným aktivitám na 
sociálnych sieťach.
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Stiahni si všetky príspevky

TIP 
PROFESIONÁLA 

Navyšovanie pošty alebo tvorba 
reklamy výrazne zvyšujú tvoj 

dosah, mimo rámec aktuálnej 
databázy zákazníkov 

NAUČ SA POTÁPAŤ

NAUČ SA POTÁPAŤ

https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/


Dodatočné grafiky
Máme množstvo dodatočných grafík, ktoré sú k dispozícii pre tvoju kampaň v úložisku 

marketingových zdrojov (Marketing Resource Center) (*Poznámka: Musíš byť nalogovaný, 
aby si videl stránku)  Tieto vysoko-kvalitné grafiky sú pre teba voľne použiteľné 
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TIP PROFESIONÁLA
Chceš sa naučiť vytvárať svoju vlastnú marketingovú kampaň? Prihlás sa na 
náš každoročný Workshop a konferenciu dílerov Detaily nájdeš aj v Úložisku 

marketingových zdrojov 

http://tdisdi.com/documents/find-a-file/?lang=sk_sk
http://tdisdi.com/documents/find-a-file/?lang=sk_sk


Začíname
Začni vytvárať a posielať tvoju 
kampaň NAUČ SA POTÁPAŤ

Krok 1
i. Stiahni si všetky materiály pre kampaň 

NAUČ SA POTÁPAŤ
ii. Klikni a sťahuj
iii. Jednotlivé položky sú vo formáte .zip. 

Ak potrebuješ pomôcť s otvorením 
.zip položky, dodrž tieto upozornenia. 
Windows | Mac

Ak chceš použiť vytvorený dodatočný 
obsah alebo si kampaň ďalej prispôsobiť, 
pokojne použi grafiky a logá, ktoré máš k 
dispozícii v našom úložisku marketingových 
zdrojov (Marketing Resource Center).
(*Poznámka: Musíš byť nalogovaný, aby si videl 
stránku). 

Krok 2
i. Vytvor si úvodnú stránku NAUČ SA POTÁPAŤ na svojej webovskej adrese
ii. Vytvorili sme úvodnú stránku, ktorú môžeš použiť ako šablónu. Nezabudni si ale prispôsobiť 

túto stránku tak, aby správne reprezentovala tvoju spoločnosť a tvojich zákazníkov. 
Primárnou modrou farbou použitou pre text a pozadie je #2992cc / rgb(41, 146, 204).

Krok 3
i. Pridaj štyri emaily k tvojmu softwaru na rozposielanie správ. Nezabudni vymeniť všetky linky 

k tvojej úvodnej stránke NAUČ SA POTÁPAŤ ako aj všetky texty, ktoré správne reprezentujú 
tvoju spoločnosť a tvojich zákazníkov.

ii. Bonusovými bodmi k týmto emailom môžu byť aj ďalšie pridané dizajnové prvky, akými sú 
napríklad tvoje logo!

iii. Pre tých, čo si zažiadajú viac informácií na úvodnej stránke NAUČ SA POTÁPAŤ:
1. Ihneď im zašli úvodný Email s prihlasovacím formulárom  NAUČ SA POTÁPAŤ (väčšina 

formulárov webovských kontaktov ti umožní tak urobiť automaticky na základe podania 
prihlášky).
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https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/
https://support.microsoft.com/sk-sk/windows/komprim%C3%A1cia-a-dekomprim%C3%A1cia-s%C3%BAborov-f6dde0a7-0fec-8294-e1d3-703ed85e7ebc
https://support.apple.com/sk-sk/guide/mac-help/mchlp2528/mac
http://tdisdi.com/documents/find-a-file/?lang=sk_sk
http://tdisdi.com/documents/find-a-file/?lang=sk_sk
https://www.tdisdi.com/vstupna-stranka-nauc-sa-potapat/?lang=sk_sk
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2. Zavolaj na kontakt a otvorene sa pýtaj na dôvody, prečo nie sú ešte pripravení na výučbu 
potápania. Pokúšaj sa svojimi odpoveďami rozptýliť všetky obavy.

3. Zašli im postupne, raz týždenne ďalšie tri emaily.
4. Ubezpeč sa, že je kontakt tiež pridaný k tvojmu bežnému zoznamu adries.

iv. K tým kontaktom v tvojej databáze, ktorí absolvovali kurzy šnorchľovania či úvodu do 
potápania (Scuba Discovery) ale nedosiahli na certifikát Základného kurzu potápania (OWD):
1. Ihneď im zašli Email 1 a raz týždenne pokračuj s ďalšími dvoma.
2. Ubezpeč sa, že je kontakt tiež pridaný k tvojmu bežnému zoznamu adries.

Krok 4
i. Vytvor si rozvrh príspevkov na sociálne média Facebook a Instagram
ii. Mal by si ich uverejňovať v pravidelných intervaloch podľa svojho typického rozvrhu. Napr. 

zdieľaj jeden príspevok týždenne alebo jeden post denne, v závislosti na tvojich zvyklostiach.
iii. Výhodou bude ak ich vyšleš von ako reklamné Facebook Ads alebo Instagram Ads ako 

doplnok k tvojim príspevkom na stránkach Facebook či Instagram (osloví to oveľa viac ľudí 
mimo okruh tvojej súčasnej databázy).

Krok 5
i. Len tak ďalej!
ii. Máš prístup k množstvu skvelých prostriedkov a grafík cez úložisko 

marketingových zdrojov (Marketing Resource Center). Vytvor toľko 
emailov a príspevkov na sociálne médiá ako je len možné aby si zachoval 
sviežosť a atraktivitu kampane.

https://www.facebook.com/business/ads
https://business.instagram.com/advertising/
http://tdisdi.com/marketing-resource-center/?lang=sk_sk
http://tdisdi.com/marketing-resource-center/?lang=sk_sk


Otázky?
Reklamný tím spoločnosti International training je tu pre teba. 
Kontaktuj nás kedykoľvek emailom na Marketing@tdisdi.com 
a my sa ubezpečíme, že ťa navedieme správnym smerom pre 

túto a všetky ďalšie reklamné kampane!
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