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Marketingová persona 
Váš ideální zákazník

1. Jméno 

Váš zákazník se stane mnohem reálnější a budete o něm moci přemýšlet pod 
konkrétním jménem.

2. Kolik je mu let? 

Pokuste se určit co nejpřesněji, uveďte rozmezí, kde je váš ideální zákazník 
zastoupen “nejhustěji”.

3. Kde bydlí? 

V jaké zemi, v jakém městě? Na vesnici v přírodě, nebo na Jižáku v paneláku?

4. Kde pracuje? 

Je zaměstnanec, podnikatel, na mateřské, v důchodu…? Od náplně a typu práce 
persony se odvíjejí mnohé potřeby a vlastnosti.
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5. Kolik vydělává? 

To abyste věděli, do jaké sociální vrstvy váš klient nejspíš patří a jaké vzorce chování 
od něj můžete čekat. Informace o příjmu vám prozradí i to, jak si váží svého volného 
času, co je a co není ochoten si koupit.

6. Jaký je jeho rodinný stav? 

Je to rozvedená žena žijící o samotě, nezadaný muž nebo vdaná žena v domácnosti?

7. Má děti? Kolik? 

Děti zcela zásadním způsobem mění situaci. :) Vaší personě vznikají jiné potřeby a 
nové priority, než bude mít mladý bezdětný pár.

8. Jak tráví svůj volný čas? 

Kolik má volného času? Jak si ho váží? Tráví ho spíš sportem, s rodinou, anebo na 
internetu?

9. Co má rád a co ho štve? 

Samozřejmě v souvislosti s vaším produktem. Jaké stavy či situace ve svém životě 
má/nemá rád? Na co nadává? Co ho těší? Co mu komplikuje/usnadňuje život?
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10. Jaký problém nebo potřebu řeší? 

Definujte co nejpodrobněji reálné potřeby / problémy / touhy / cíle vašeho zákazníka.

11. Jak by se jeho problémy daly řešit? 

Jak mu pomůže váš produkt? Jak se změní jeho život/situace, až začne využívat 
vašich služeb/produktů?

12. Co mu brání problém vyřešit? 

Jak se ho pokouší řešit a proč se mu to nedaří? Jaké strachy, nejistoty, obavy mu v 
tom brání?

13. Kým je teď a kým chce být? 

V jaké situaci, na jaké pozici, v jaké roli se váš klient nachází a co by na tom chtěl 
změnit? Jak to bude vypadat potom?

12. Jaká slova má rád? 

Jaká je jeho typická slovní zásoba? Jaké konkrétní výrazy používá, když mluví o svém 
problému či jeho řešení?
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13. Jaké jsou jeho typické hlášky směrem k produktu? 

Mohou být pozitivní i negativní. Např.: „Já se prostě každé ráno líčit nestíhám!“ Nebo: 
„Na mě nikdy žádná dieta nefungovala.“

14. Jaké komunikační kanály využívá? 

E-mail? Facebook? Instagram? LinkedIn? Kouřové signály?

15. Jak vypadá jeho běžný pracovní den? 

Popište co nejpodrobněji klientův běžný den. V kolik stává, co snídá, jak jezdí do 
práce, co tam dělá, v kolik se vrací, jak tráví večery… Čím konkrétnější budete, tím 
lépe si svou personu dokážete představit.
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