
Jak co nejefektivněji napsat
popis své firmy pro účely
profilu na webu lksobě.cz



Výstižně a atraktivně
Dobře napsaný výstižný text, kterým se budete na svém profilu
prezentovat, pomůže zákazníkovi se rozhodnout, zda našel co
hledal. Pokud ho zaujmete už svým podtitulem a prvním
odstavcem, je velká šance, že text dočte a navíc bude mít zájem
pokračovat třeba na váš e-shop! A o to nám přeci jde, ne? Tak
jak na to?

Základní struktura
Váš firemní profil na webu lksobě.cz má, co se textu týká, tři 
 základní oddíly: Název, Podnadpis a vlastní Text popisu firmy.



Název firmy

Název je složen z 1/ brandu a 2/ jména řemeslníka. Pokud máte
vlastní originální název značky, tedy brand, uveďte ho jako
první. Pokud jste řemeslník známý i pod vlastním jménem, uveďte
jméno na druhé pozici za dělítkem (ideálně psaným zkratkou
Alt+124). 

Pokud brand neexistuje a prezentujete se především pod svým
jménem, zvolte variantu Jméno | Řemeslo. 

Jste větší společnost s vlastním názvem a typickým produktem?
Zvolte variantu Brand | produkt.

Příklady:

Anuk | Lucie Kadlecová
Kousek Tebe | Tereza Plášilová
Josef Mrňák I Šperkař
Jizerský sýr I Petr Zeman
Zámecký pivovar Frýdlant I Pivo Albrecht



Podnadpis je vysvětlením a rozvinutím hlavního účelu podnikání.
Pojmenovává produkt a vyzdvihuje např. jeho inovativnost nebo
zakázkovost (výstižná přídavná jména). 

Pozor na marketingová klišé typu jedinečný, unikátní, atp. Ve
spojení např. se zakázkovou módou, kde každý kus je originál, je
to trefné, u mnoha dalších produktů by to bylo spíše na škodu a
škoda by byla naopak nevyzdvihnout jiná neotřelá pozitiva.

Vedle pojmenování produktu můžete použít definici užitku. Co
Vám produkt přinese? Právě onen pocit jedinečnosti, který máte
díky jediným šatům svého typu na planetě nebo pocit svobody a
ničím neomezeného pohybu po lese.

Pokud jste tradiční výrobce tradičních šperků ze dřeva, které
jsou vyvedené v perfektní kvalitě a tím končíte, netrapte se
užitkem, prostě popište, co děláte, jak nejlépe umíte. 

Příklady:

Med přímo od včelaře
Vyhledávaná prodejna s regionálními produkty
Perníky s chutí autentických Krkonoš
Poctivá piva vařená podle tradičních receptur

Podnadpis



První dojem na potenciálního zákazníka jste udělali výstižným
podnadpisem, tedy upoutávkou na svou značku či výrobek. Nyní
máte příležitost ho zaujmout natolik, aby se chtěl dozvědět více
a nejlépe také nakoupit.

Text by měl mít do 200 slov a být rozdělen do 3-4 kratších
odstavců. Nebojte se zásadní sdělení zformátovat tučně, víc
druhů písma a další kombinace formátů ale nepoužívejte. Pište v
ich-formě, buďte osobní a oslovte zákazníka skrze svůj text
napřímo.

Čím začít?

Krátce popište svou značku či produkt. Zodpovězte si otázky -
Na co kladu důraz? Co je podstatou? Zamyslete se nad tím, co
od produktu či vaší značky může zákazník očekávat. Zakončete
jasným sdělením, co je pro zákazníka přidanou hodnotou, kterou
od vás či vašeho produktu může očekávat.

Příklad:

ANUK je autorská a zakázková móda dámská i pánská, s důrazem na
kvalitní materiály, originální střihy, vizuální jednoduchost a
pohodlnost. Vzniku oblečení se věnuji od návrhu a konzultace se
zákazníkem, přes vytvoření střihu, výběr materiálu, střih, šití až po
dokončení a předání zákazníkovi. Cílem je, aby si zákazník vždy
odnesl oděv, který mu padne, odpovídá jeho představě a bude sloužit
dlouhé roky.

Text popisu firmy



V další části se věnujte tradici. Popište, jak jste se k produktu
dostali. Řekněte, jak jste dobří a ostřílení. Pište to s důrazem na
přidanou hodnotu pro klienta („správná cesta jsou originály“,
„pozitivní ohlasy zákazníků“) Rozviňte své představení od tradice
a začátků směrem k tomu, jak vypadá služba či produkt nyní.

Příklad:

Odmala jsem ráda tvořila, rodinný šatník jsem přetvářela k obrazu
svému. Tvůrčí a výtvarné sklony jsem rozvíjela na střední oděvní škole
a také na textilním oboru školy vysoké. Průmyslová výroba pro mě ale
nebyla to pravé – správná cesta jsou originály. Tvorba pro mě byla
relax a koníček. První kusy jsem zkusila prodat na fler.cz a pozitivní
ohlasy mě přiměly k vývoji vlastní značky. Tvořím nejraději z
jednobarevných materiálů různého materiálového složení, gramáže a
s různými strukturami. Na nich nejlépe vynikne jednoduchost střihu a
detaily, které jsou charakteristické pro mou tvorbu.

Poslední odstavec zaměřte více na klienta, pro jakého klienta tu
jste? Má postavu, která není úplně konfekční a cení si svého
času natolik, že nechce trávit hodiny v nákupácích, nebo ocení
slow fashion od české „krejčové“? 
Nebo třeba… rád s rodinou obchází stánky na trzích a mlsá,
ocení med z české louky nestříkané chemií s jasným průkazem
původu, chce dětem ukázat, jak se dřív vyráběl chleba a zároveň
si i nějaký domácí nakoupit jinde než v supermarketu… 



A konečně poslední důležitá věta na úplný závěr - vyzvěte
zákazníka k akci. Kde vás najde, když bude chtít nakoupit? Může
vás nějak kontaktovat? Může se přijet podívat do vaší výroby,
zkusit řemeslo? 

Příklad:

Jsem tu pro zákazníky, kteří chtějí rozšířit svůj šatník o kvalitní a
dobře padnoucí oděvy dokonale reprezentující jejich styl. Pro ty,
kterým nepadne konfekce nebo ty, které polévá studený pot při
pomyšlení na hodiny strávené v nákupních centrech. Žádná
konfekce, žádný oděvní fast food z dálného východu. Zhmotním vaše
myšlenky a když budete tápat, poradím. Mám v krvi design stejně tak
jako řemeslo. 

Najdete mě na fler.cz, v kamenných obchodech HRST v Liberci a Pour
Pour v Praze. Pro individuální zakázku napište mail nebo zavolejte.

Hotovo! :-) Mimochodem smajlíky a jiné grafické prvky v textu
raději také nepoužívejte... Spíše si dejte záležet na výběru
fotografií a nezapomeňte na logo. Ale to už je zase jiné
povídání...

Hodně štěstí a zábavy při tvorbě textů vám přeje tým LKsobě.cz.



Takto vypadá záznam firmy při
výpisu kategorie Na sebe...



...a takto detail po rozkliknutí..


