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ti oživne pod rukama

Pracovní listy, který myslí za tebe 



PRO JAKÝ
PRODUKT/

SLUŽBU
tvoříme
personu

KONKURENCE

FIRMA:

CÍLOVÁ
SKUPINA

Máme
zpracovaný 

TONE OF
VOICE?

VÝHODY
produktu/

služby

NEVÝHODY
produktu/

služby



tady nalep
fotku reálnýho

člověka

PERZÓNA 1

Jméno a příjmení:
Věk:
Místo bydliště:

Co studuje:

Kde pracuje:

Jak se dopravuje do práce/školy:

Kolik vydělává:

Jak je v práci/ve škole spokojený:

Co dělá ve volném čase:

Jaké má krátko- a dlouhodobé cíle:

Touhy a sny:

Silné a slabé stránky osobnosti:

Životní hodnoty:

Obavy a strachy:

Co čte:

Jak mluví:

Co poslouchá:

Co sleduje za pořady v TV/online:

Jak nikdy nemluví:



tady nalep
fotku produktu,

nebo
momentku 

z poskytování
služby

PERZÓNA 1 VE VZTAHU K PRODUKTU/SLUŽBĚ

Název produktu/služby:

Cena:

Jaké touhy a sny splní perzóně 1 můj produkt/služba? Co ji přiměje ke koupi?

Proč perzóna 1 potřebuje můj produkt, službu?

Na jaké její životní hodnoty můžu se svým produktem/službou cílit?

Jaký konkureční produkt/službu perzóna 1 už využila?

K čemu je to dobrý:

Co ji může odradit od koupě mýho produktu/služby? Čeho se bojí?

Jak často produkt/službu perzóna 1 potřebuje:  



PERZÓNA 1 - ilustrativní příklad

Jméno a příjmení: Nina Moravcová
Věk: 38
Místo bydliště: Klatovy

Co studuje: kdysi dávno vejšku, obor sociální práce, titul Mgr.

Kde pracuje: freelance copywriter

Jak se dopravuje do práce/školy: pracuje doma a všechno řeší online

Kolik vydělává: to by tě zajímalo, co?!

Jak je v práci/ve škole spokojený: mocinky moc

Co dělá ve volném čase: triatlon (prádlo, žrádlo, nádobí), jezdí na výlety, čte, hraje
přiblbý hry na mobilu 

Jaké má krátko- a dlouhodobé cíle:

Touhy a sny:

Silné a slabé stránky osobnosti:

Životní hodnoty:

Obavy a strachy:

Co čte:

Jak mluví:

Co poslouchá:

Co sleduje za pořady v TV/online:

Jak nikdy nemluví:

Vydat vlastní knížku, odbornou i beletristickou.

přátelská, milá, zábavná, 
pracovitá, zodpovědná, nasírací, vzteklá, nedotahovač

udržet se na volný noze 
až do skonání světa, co nejmíň se stresovat, postavit barák snů

rodina na prvním místě, férovost, pohoda

čerta na zeď dokáže vymalovat kdykoliv

pohádky před spaním, severský thrillery, komentáře
pod svými posty na sockách

Tři sestry a jiný vyžilý pankáče, krypto podcasty

český kriminálky na ČT 1,
fitness blender na YouTube při náhlých záchvatech hubnutí

jak jí huba narostla

akademicky



PERZÓNA 1 VE VZTAHU K PRODUKTU/SLUŽBĚ - ilustrativní příklad

Název produktu/služby: ořezávátko

Cena: 32,70 Kč

Jaké touhy a sny splní perzóně 1 můj produkt?
Co ji přiměje ke koupi?

Proč perzóna 1 potřebuje můj produkt?

Na jaké její životní hodnoty můžu se svým produktem cílit?

Jak často produkt/službu perzóna 1 potřebuje: aspoň jednou týdně  

Jaký konkureční produkt/službu perzóna 1 už využila?

K čemu je to dobrý: no tak snad...

Co ji může odradit od koupě mýho produktu? Čeho se bojí?

Všechny možný od různých značek, většina z nich skončila velmi rychle na smetišti.

Každá nejostřejší tužka se musí pravidelně ořezávat. Nechce se ztrapnit,
že navzdory svýmu názvu bude úplně tupá.

Růžová barva, páč ji má v logu. Pohodlné ořezávání bez bordelu
navíc. Čistý prsty. Bude se líbit i jejím dětem.

rodina, pohoda, zastydlé rebelství

laciný plast, příliš vysoká i příliš nízká cena oproti
konkurenci, recenze dětí, že ořezává na dvě věci,
zlámaný tuhy, neořeže do toho nejostřejšího hrotu



NÁVRHY CLAIMŮ, HESEL, NADPISŮ... - ilustrativní příklady

HLÁŠKA Z ČEHO VYCHÁZÍM
Už se neztupíš! Potřeba být nejostřejší, strach z tuposti, zastydlé rebelství, mluva jak huba narostla. 

Kdo řeže, ten píše. Parodie na Kdo maže, ten jede - starší ročníky jako ona pochopí. Živí se psaním,
chce napsat knihy. Vtipnost, jasnost, stručnost.

Růžovátko aneb růžové ořezávátko - textaře, vtipálka a milovníka růžový barvy tohle označení
v regálu zaujme a nadchne.

Děcka ti ho šlohnou! Bude se líbit i jejím dětem, mluva jak huba narostla, strach i z toho, o čem se tobě
ani nesní.

Vydrží víc než ty Dle fotky si ze sebe umí udělat srandu, nechce laciný plasty ani řezátko, co musí
hned vyhodit.

Nesviním Pohodlné ořezávání bez bordelu navíc. Čistý prsty. Nemusí přepisovat triatlon na
kvadratlon. Zastydlé rebelství, mluva jak huba narostla.

a teď ty!



NÁVRHY CLAIMŮ, HESEL, NADPISŮ...

HLÁŠKA Z ČEHO VYCHÁZÍM



Další poznámky, bez kterých to nedáš:



tady nalep
fotku reálnýho

člověka

PERZÓNA ...

Jméno a příjmení:
Věk:
Místo bydliště:

Co studuje:

Kde pracuje:

Jak se dopravuje do práce/školy:

Kolik vydělává:

Jak je v práci/ve škole spokojený:

Co dělá ve volném čase:

Jaké má krátko- a dlouhodobé cíle:

Touhy a sny:

Silné a slabé stránky osobnosti:

Životní hodnoty:

Obavy a strachy:

Co čte:

Jak mluví:

Co poslouchá:

Co sleduje za pořady v TV/online:

Jak nikdy nemluví:



tady nalep
fotku produktu,

nebo
momentku 

z poskytování
služby

PERZÓNA ... VE VZTAHU K PRODUKTU/SLUŽBĚ

Název produktu/služby:

Cena:

Jaké touhy a sny splní perzóně ...  můj produkt/služba? Co ji přiměje ke koupi?

Proč perzóna ... potřebuje můj produkt, službu?

Na jaké její životní hodnoty můžu se svým produktem/službou cílit?

Jaký konkureční produkt/službu perzóna ... už využila?

K čemu je to dobrý:

Co ji může odradit od koupě mýho produktu/služby? Čeho se bojí?

Jak často produkt/službu perzóna ... potřebuje:  


