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Vystupovat pod 
vlastní značkou a 

dodržovat vizuální 
identitu 

Držet se zásad
profesionální

emailové
komunikace

Mít webové stránky 
s aktualitami ze 

světa financí

Mít firemní profil na 
Facebooku s

pravidelnými 
příspěvky

Kontinuálně 
marketingově 
komunikovat* 

Dělat občasné
prodejní
kampaně

(včetně x sellu)

Jak by měl
vypadat optimální 
„marketing“
finančního
poradce?

Ideální 
marketing

*1 článek na blog/měsíc, 1-2 posty na Facebook/měsíc, 1x newsletter/měsíc, 
automatické maily s přáním k svátku a narozeninám 

Základem je profesionální 
prezentace a kontinuální 
marketingová komunikace.



Jak by měl
vypadat optimální 
„marketing“
finančního
poradce?

A s čím Vám můžeme 
pomoci?

Značka
Grafika a

marketingové 
materiály

Mailing

Web
Obsah pro

komunikaci na 
klienty a
kampaně

+ cokoliv dle 
vašeho přání



Značka alias 
„brand“ 

Pro snadnou identifikaci a
profesionální dojem je důležité mít 
vlastní značku. Současně je třeba 
dodržovat jednotnou vizuální
identitu napříč všemi
komunikačními kanály (web,
emailová komunikace, sociální sítě, 
šablony firemních
prezentačních materiálů,
marketingové a propagační
materiály).

A co tvoří značku - vizuální identitu?

 ▶ logo (doporučujeme, ale  
   značkou může být i jméno
   poradce)
 ▶ firemní barvy
 ▶ firemní písmo
 ▶ grafické prvky pro zdůraznění
 ▶ jednotný design napříč
    prezentací a komunikací 

Jak vám můžeme pomoci?

A) Vytvoříme vám vlastní značku 

 ▶ Navrhneme logo
 ▶ Nastavíme vizuální identitu
 ▶ Vytvoříme šablony prezentačních materiálů v jednotném designu (vizitky,      
     hlavičkový papír, PowerPointová šablona, prezentační desky, bloky)
 ▶ Zkompletujeme do grafického manuálu
 ▶ Případně jen to, co si budete přát

Více na https://mojeznacka.brokertrust.cz/nabidka/vlastni-znacka/

B) Můžete využít brand Broker Trust Partner

 ▶ Máte k dispozici logo, šablony prezentačních materiálů, propagační 
     materiály, design webové šablony, mustr e-mailového podpisu,
     e-mailovou doménu
 ▶ Vše je zkompletováno v grafickém manuálu

Více na https://mojeznacka.brokertrust.cz/nabidka/broker-trust-partner/

Využití loga a
materiálů zdarma

Doména 200/400 Kč měs.
Emailový podpis 100 Kč 

Cena balíčku 19 000 Kč 



Pozor na
správnou
prezentaci
v souladu
s legislativou!

Každý finanční poradce nebo 
finančně poradenská
společnost má v souvislosti s 
nařízením ČNB povinnost 
informovat na webu a
propagačních materiálech, pro 
jaký subjekt zprostředkovává 
finanční produkty.
Více informaci v metodickém 
pokynu vydaném BT. 

Kde JE třeba sdělení udávat
▶ Webové stránky 
▶ Reklama v časopisech a novinách
▶ Letáky, brožury, plakáty, roll upy, reklamní polepy apod.
▶ Další typy „o�line reklamy“ (billboardy, MHD atd.)
▶ Online reklama (bannery i PPC textová reklama – na cílové 

stránce, kam se odkazuje banner)

Správná formulace pro web pro jednotlivé produktové segmenty
Investiční produkty zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: ... a zároveň registrovaný pod Investičním 
zprostředkovatelem Broker Trust, a.s. IČO: 26439719. Bližší informace získáte http://www.brokertrust.cz/proklienty

Pojistné produkty zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: ... a zároveň registrovaný pod
Samostatným zprostředkovatelem Broker Trust, a.s. IČO: 26439719. Bližší informace získáte http://www.brokertrust.cz/proklienty

Spotřebitelské úvěry zprostředkováváme jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: ... a zároveň registrovaný pod
Samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů Broker Trust, a.s. IČO: 26439719. Bližší informace získáte
http://www.brokertrust.cz/proklienty

Zkrácená formulace pro web v případě zprostředkování všech segmentů pro BT
Vázaný zástupce (IČO: ...) jednající jménem společnosti Broker Trust, a.s., která je v registru ČNB vedena jako Samostatný a Investiční 
zprostředkovatel pod IČO: 26439719. Zprostředkovává tedy pojištění, úvěry a investice. Bližší informace získáte na
 http://www.brokertrust.cz/proklienty

Správná formulace pro ostatní propagační materiály
jméno/název firmy, IČ: ....., spolupracuje se společností Broker Trust, a.s., IČ: 26439719, která je registrována jako SZ a IZ. Bližší informace 
najdete na http://www.brokertrust.cz/proklienty

Upozornění!
Je třeba, aby legislativní informace byla uvedena na dobře dohledatelném místě - na webu v patičce, popř. u kontaktů, kam 
odkazuje reklama, v tištěné nebo venkovní reklamě přímo ve vizuálu. 

Kde NENÍ třeba sdělení udávat
▶ Vizitky
▶ Hlavičkový papír
▶ Sociální sítě (s výjimkou viz následující strana)
▶ Reklamní předměty (tužky, deštník, trička atd.)
▶ Samolepky s logem (v případě, že by samolepka propagovala služby, 

je třeba uvést výše specifikovanou formulaci)
▶ Označení kanceláře (opět pokud se jedná čistě o zákonné označení 

kanceláře bez propagace služeb)

Využití log produktových partnerů pro propagaci
Loga bank, pojišťoven a investičních společností není možné použít, pokud k tomu produktoví partneři neposkytli výslovný souhlas. 
Týká se to všech typů reklamy, propagačních materiálů i webových stránek.



Pozor na
správnou
prezentaci
na sociální síti
LinkedIn

Z legislativních důvodů nelze 
vystupovat jako zaměstnanec 
či externí spolupracovník 
společnosti Broker Trust, a.s. 
Správné a zakázané formy 
prezentace viz tyto příklady.

Nelze se prezentovat jako finanční poradce,
hypoteční specialista, ředitel apod. ve společnosti 
Broker Trust, a.s. a takto použité logo Broker Trustu 
je také zakázané. 

Jediné možné spojení s Broker Trust, a.s. je kombinace 
oborové pracovní pozice jako finanční poradce,
hypoteční/pojišťovací/investiční specialista, pojišťovací 
makléř/agent apod. a této doslovné formulace „vázaný 
zástupce ve společnosti Broker Trust, a.s.“. Kombinace 
neoborové pozice např. ředitel a vázaný zástupce není 
možná. V pravém spodním rohu logo Broker Trustu být 
může, ale v horním banneru je třeba použít logo vaše 
firemní logo nebo logo Broker Trust Partner. Logo BT 
Partner musí být celé viditelné, nesmí být překryto fotkou 
poradce. 

Správný formát loga pro vložení do LinkedIn profilu si 
stáhnete ZDE 

Prezentace neoborové pozice např. oblastní ředitel je 
přípustná pouze v kombinaci s vaší firmou. Nelze užít 
jakékoli spojení s Broker Trustem ani Broker Trust 
Partnerem.

Broker Trust Partner není společnost, ale pouze 
značka, takže nelze vystupovat jako ředitel, ale ani 
jako finanční poradce apod. ve společnosti Broker 
Trust Partner. 



Profesionální
emailová komunikace
a prezentace

 ▶ Doporučujeme používat pouze
   „firemní“ emailovou doménu. Vyhněte   
   se emailům od Seznamu, Gmailu, 
   apod. Nepůsobí to profesionálně a 
   navíc nelze použít pro mailingové 
   nástroje. 

  ▶ Při tvorbě formátu emailu si dejte
    pozor na komolení jména, použití 
    přezdívky, obecnému emailu typu 
    info, atd. Email by měl obsahovat celé 
    vaše jméno, popř. alespoň příjmení.

 ▶ Každý mail by měl být ukončen
    strukturovaným podpisem obsahujícím   
    vaše celé jméno, kontakty, pracovní  
    pozici, jméno firmy*, webové stránky* 
    a logo*.
    *Pokud máte.

 ▶ Pro rozesílání hromadných mailů
   používejte mailingové nástroje.

Arnošt Peníze
Hypoteční specialista
+420 732 633 565
arnost.penize@chytrefinance.cz

Chytré finance s.r.o.
Finanční 11
110 00 Praha 1
www.chytrefinance.cz CHYTRÉ FINANCE

Pozor na užití loga BT a jména firmy Broker Trust, a.s. 
V podpisu nelze používat logo Broker Trustu a vystupovat pod Broker Trust, a.s. Jediné možné spojení s Broker Trust, a.s. je s 
formulací “Vázaný zástupce Broker Trust, a.s.” viz. správný podpis. Logo Broker Trustu není možné použít nikdy. Lze nahradit 
podpisem Broker Trust Partner v nezměněné podobě dle uvedeného vzoru.

Arnošt peníze
finanční poradce

+420 732 633 565
arnost.penize@btpartner.cz

S pozdravem, 

Arnošt Peníze

www.chytre�nance.cz

Arnošt Peníze
Finanční poradce

+420 729 267 527
ulicnikarnost1985@seznam.cz

Broker Trust, a.s.
Křivá 123, Krnov
www.brokertrust.cz

Broker Trust

Zdraví,

A. P.

Arnošt Peníze
Hypoteční specialista
+420 732 633 565
arnost.penize@penize.cz

vázaný zástupce Broker Trust, a.s.

Příklady emailových podpisů



Jak vám můžeme pomoci?

A)  Vytvoříme vám „firemní“ emailovou doménu Broker Trust Partner

 ▶ Formát emailu je jméno.příjmení@btpartner.cz
 ▶ Doména je ve správě BT. Vše vám nastavíme a následně spravujeme

 Více na https://mojeznacka.brokertrust.cz/nabidka/broker-trust-partner/

B) Dodáme mustr emailového podpisu Broker Trust Partner

 ▶ Nabízíme dvě varianty mustru – s logem BT Partner, nebo v kombinaci s vaším vlastním logem
 ▶ Vytvoříme dle technických specifikací vašeho emailového klienta (zpravidla v HTML formátu)

Více na https://mojeznacka.brokertrust.cz/nabidka/broker-trust-partner/

Arnošt peníze
finanční poradce

+420 732 633 565
arnost.penize@btpartner.cz

Arnošt peníze
finanční poradce

+420 732 633 565
arnost.penize@btpartner.cz

Vaše logo

Profesionální
emailová komunikace
a prezentace

 ▶  Emailová doména Broker Trust Partner
 ▶  Emailový podpis Broker Trust Partner
 ▶ Hromadná emailová komunikace a 
    newslettery na klienty

Poplatek za založení 500 Kč 
+ měs. poplatek za užívání 

dle rozsahu 200/400 Kč

100 kč



C) Pomůžeme vám s mailingem (hromadnou emailovou komunikací)Profesionální
emailová komunikace
a prezentace Založíme vám účet a 

nastavíme mailingovou 
aplikaci

Naimportujeme 
kontakty klientů

Vytvoříme emailovou 
šablonu
(design, rozložení)

Vyškolíme vás na
používání aplikace a
vysvětlíme zásady
mailingu

Uděláme spolu první 
rozesílku

Nastavíme automatické 
emaily (přání k svátku, 
výročí...)

Nebo to uděláme všechno za vás, stejně tak jako emailové kampaně na klíč

Cena dle poskytnutých 
služeb (nastavení + školení 
+ první rozesílka = 7 000 Kč

Důrazně doporučujeme používat
mailingové nástroje pro hromadné
rozesílání mailů. 

 ▶ Zaučíme vás v mailingu
 ▶ Můžeme dělat mailingy za vás
    vč. mailových kampaní na klíč



Proč dělat
mailing
z mailingových
nástrojů?

Je to efektivní 
součást/nástroj 

kampaní
vč. x sellu.

Jste s klienty v 
pravidelném kontaktu 

- udržujete se v 
povědomí a posilujete 

váš vztah.

Budujete si 
renomé experta 
na finance a díky 

zajímavému 
obsahu jste 

klientům užiteční.

Klienti mají
přehled o všech 
vašich službách.

Získáte detailní 
statistiky, díky 

kterým poznáte 
klienta a lépe se 

připravíte
na jednání.

Můžete využít 
automatizaci, např. 

přání k svátku, 
narozeninám, info o 

výročí smlouvy.

Mailing vypadá 
profesionálně a je ve 

vašem firemním 
designu.

Zajistítě doručitelnost 
a oslovíte všechny 
klienty najednou

(i personifikovaně).

Nové
obchody



▶ Zajistit doručitelnost – hromadné maily posílat z mailingových  
    nástrojů, odzkoušet „emailovou šablonu“ vč. mobilních 
    zařízení (pozor na outlook), žádné přílohy, emotikony do 
    předmětu

▶ Optimální délka textu, členění, zvýraznění

▶ V newsletteru komunikovat výtah s nejdůležitějšími
    informacemi a k tomu přidat odkaz na detailní informace k 
   danému tématu např. proklik na článek na webu nebo graficky 
   zpracovaný materiál

▶ Poutavý, ale stručný název, používat občas i otázky, využívat 
   tzv. preheader (doplňující předmět, který je vidět při náhledu 
   emailu v emailové schránce), např.
   předmět: Chcete ušetřit na autopojištění?
   preheader: Nejen při pandemii

▶ Personifikované oslovení

▶ Call to action výzva na závěr (vybídnout k reakci/dalšímu 
   kroku - např. tlačítko s proklikem, zavolejte mi, apod.)

▶ Strukturovaný podpis s celým jménem, kontakty, pozicí,
   popř. jménem firmy, webem a logem, pokud existuje

▶ Design dle firemní identity a správné rozložení prvků v emailu

▶ Výběr atraktivního a odpovídajícího obrázku 

▶ Odeslání jménem konkrétního poradce

▶ Vhodné časování rozesílky – den, čas, ale třeba i počasí, nebo 
   aktuální situace

▶ Výběr relevantní cílové skupiny 

▶ Rozumná frekvence komunikace
 
▶ Poučení ze statistik při tvorbě nového emailu

▶ Aktualizace emailových adres a osobních kontaktů klientů

Jak na úspěšný
mailing?

Podívejte se na naše tipy a
doporučení, na co si dát
pozor při hromadné
mailové komunikaci. 



„Živé“
 webové stránky

V současné době je téměř 
nezbytné mít vlastní
webovou prezentaci,
ideálně včetně aktivního 
blogu se zajímavými články 
ze světa financí a odkazovat 
se na ně z ostatních
komunikačních kanálů, tj. 
mailingu a sociálních sítí. 
Články by měly mít pro
návštěvníky přidanou
hodnotu, neměly by být 
zaměřené pouze na prodej.   

Jak vám můžeme pomoci?

A) Web si „naklikáte“ svépomocí v naší aplikaci Poradenskyweb.cz

 ▶  Vyberete si design webu (máte na výběr 7 hotových šablon vč. vzorových textů.), pozměníte texty,  
      vyměníte obrázky, nebo upravíte strukturu a máte hotovo.
 ▶  Web má šikovné funkcionality, které umožní automatické načítání článků z blogu BT a jejich
       rozesílku formou newsletteru.

 Více na https://mojeznacka.brokertrust.cz/nabidka/poradensky-web/

B) Postavíme vám web na klíč

 ▶  S individuální grafikou, strukturou, texty, obrázky i funkcionalitami (vč. načítání článků z blogu BT a  
   newsletteru)

Více na https://mojeznacka.brokertrust.cz/nabidka/web-na-klic/

Vytvoření zdarma
Měsíční poplatek za 

využívání 299/499 Kč

Cena dle rozsahu webu

Upozornění - legislativní náležitosti webu
Webové stránky všech finančních poradců a poradenských firem musí dle nařízení ČNB obsahovat následující legislativní 
informaci. Je třeba umístit na dobře dohledatelném místě, např. v patičce webu, nebo u kontaktů. 

Vázaný zástupce (IČO ……….) jednající jménem společnosti Broker Trust, a.s., která je v registru ČNB vedena jako Samostatný a 
Investiční zprostředkovatel pod IČO: 26439719. Zprostředkovává tedy pojištění, úvěry a investice. Bližší informace získáte na 
http://www.brokertrust.cz/proklienty.



Pravidelná
marketingová
komunikace

Kontinuální komunikace vám přinese 
nové obchody. Optimální komunikace 
finančního poradce by měla vypadat 
následovně:  

▶ 1x měsíčně zveřejnit nový článek na 
   blogu
  
▶ 1x měsíčně rozeslat newsletter na své
   i potenciální klienty

▶ 1-2x měsíčně příspěvek na Facebook

▶  Newslettery a posty na sociálních  
   sítích by měly zaujmout a přilákat 
   zájemce na váš web, kde nalezne   
   komplexní informace k danému 
   tématu
 
▶ Je třeba vybírat taková témata, která 
   jsou pro klienty i potenciální klienty 
   přínosná. Tím si s nimi budujete 
   nejenom váš vztah, ale i renomé jako 
   odborníka na finance, a to se v
   konečném důsledku projeví novými
   obchody

Jak vám můžeme pomoci?

Můžete si předplatit balíček s „obsahem“ pro marketingovou komunikaci

▶ Máte k dispozici podklady pro všechny komunikační kanály (web/blog, mailing a sociální sítě) +   
    graficky zpracované materiály.

▶  Profesionálně zpracované texty po produktové, marketingové, stylistické i gramatické stránce, 
     kreativní posty na sociální sítě, databáze ilustračních fotografií, grafické materiály a infografiky, do
     kterých se automaticky doplní vaše kontakty a logo.

▶ Nyní je zpracovaných 50+ témat (produktových, péče o klienty, použitelných pro kampaně a xsell) a 
    každý měsíc přidáváme další. Vycházíme vstříc i námětům předplatitelů, takže můžete mít zpracované 
    i téma na přání.

▶  Veškeré materiály máte k dispozici na svém účtu na www.mojeznacka.brokertrust.cz . Zvolíte si téma, 
     které vás zajímá a na jeden klik si stáhnete world s kompletními podklady k danému tématu (texty  
     pro web, mailing, Facebook a několik ilustračních obrázků). Texty a obrázek pak jednoduše vložíte do 
     adminu svého webu, nebo mailingové aplikace/mailu, nebo svého Facebooku.

Více na https://mojeznacka.brokertrust.cz/nabidka/komunikace-a-obsah/

Takto vypadají podklady, které si stáhnete.

900 Kč měsíčně



Pravidelná
marketingová
komunikace

50+ témat pro vaši komunikaci

▶ články na web
▶ příspěvky na sociální sítě
▶ texty pro newsletter
▶ ilustrační obrázky
▶ grafické materiály

Databáze materiálů na www.mojeznacka.brokertrust.cz



Ukázka
grafických
materiálů
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Přední a zadní titulní strana

Vnitřní dvoulist Titulní strana letáku

Vaše logo

Vaše logo

Vaše logo



Ukázka článků
na webu

Logo

Logo

Logo



Ukázka mailingu
Logo
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