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Úvod
Utváření projektu má stejné zákonitosti jako vytváření vztahů. Vybudujete-li prosperující firmu, vznikne pouto, které není podobné ničemu jinému více než poutu rodičovskému. Tento
pracovní sešit je praktickým průvodcem od první schůzky přes početí až po vychování zodpovědného, vzdělaného a samostatného potomka, který předává vaše myšlenky a filozofii
dalším generacím.
Je zcela nepodstatné, zda váš projekt vznikl při náhodném setkání dvou lidí z čiré radosti,
nebo zda jde o dlouhodobý a do posledních detailů předem naplánovaný krok. Každý projekt
čeká příprava, která se nejvíce podobá těhotenství, následuje porod a péče o zázračně zrozenou firmu, kterou ještě několik let může ohrozit i to, že dostanete chřipku a nebudete se
o firmu dva týdny starat.
Aby firma zdárně přežila chřipkovou epidemii, aby rostla, vzdělávala se, dospěla do akciové
společnosti a zdárně začala zakládat dceřiné společnosti, právě proto vznikl tento průvodce,
který vás na vaší cestě doprovodí.

Jak pracovat se skripty?
Skripta jsou průvodcem k semináři projektového řízení, ale velmi dobře poslouží i samostatně. Prochází napříč fázemi projektu – od plánování až po vytvoření produktů
a marketingové strategie. Jednotlivé části jsou doplněny o obrázky a pracovní listy a tabulky, do kterých si můžete zapisovat veškeré údaje, které během přípravy jednotlivých
částí projektu získáte. V závěru naleznete prostor pro vaše poznámky, nápady a navíc
další volné tabulky pro plánování projektů.
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VIZE
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Plánujete si v soukromí budoucnost? Vezměme si to na příkladu s plánováním potomka. Možná jste si tím již prošli, možná vás to teprve čeká, určitě však máte zcela jasnou představu, jak
by měl vypadat váš ideální partner. Umíte si představit dům, ve kterém budete žít, umíte si
představit, zda před domem bude stát Škoda Octavia, Porsche nebo zda bude okolo pobíhat
pouze stádo ovcí, protože budete žít na statku.
Zvířecí – a tedy i lidský – mozek má nejdokonalejší navigační systém, který kdy spatřil světlo
světa. Díky němu ptáci absolvují přelety celých kontinentů, velryby překonávají tisíce mil pod
hladinou moře při cestě za potravou a my lidé si díky němu dokážeme splnit jakýkoliv sen,
který si dokážeme představit. Ano, řeknu to ještě jednou – jakýkoliv sen, který si dokážeme
představit.
Tisíce lidí si něco přejí a mají své sny, jsou však ve svých představách tak nekonkrétní, bez jasné představy a bez vize, kam směřují, že se ke svému snu nemohou nikdy dostat. V podnikání
to platí dvojnásob. 81 % firem ukončí svou činnost do pěti let a v podstatě tak nedokážou své
pomyslně vytoužené dítě ani dovést do první třídy základní školy.
Ukažme si to na příkladu:
a) Mám sen, že si otevřu restauraci.
b) Mám sen, že si otevřu vegetariánskou restauraci.
c) Mám sen, že jsem provozovatelem vyhledávané vegetariánské restaurace
v centru Paříže, oceněné Michelinskou hvězdou.
Vidíte ten progres? A to není ani začátek. V našem vzorovém příkladu s početím se tento posun rovná teprve prvnímu letmému pohledu z očí do očí potencionálního partnera. Někdo se
podívá jako leklá ryba, jiný vás svým pohledem ihned upoutá.
Právě proto je potřeba mít svou vizi o úspěšné firmě natolik jasnou, že jakákoliv pochybnost
o úspěchu není vůbec možná.

Nestačí si myslet; musíme vědět.
Pojďme na věc.
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Při přípravě vize si nejdříve položme naprosto základní otázky: Proč? Co? S kým? Tyto otázky
si postupně rozvineme a díky tomu vznikne jasná a konkrétní představa, která nám umožní
sestavit jasné a konkrétní měřitelné cíle, které budeme schopni zrealizovat a dosáhnout tak
vždy svého. Postupujeme od nejlehčích otázek k nejtěžším.

a) Proč? Co? S kým?
Odpovězte si na následující otázky v tabulce a zjistěte, PROČ bystě měli uspět právě vy.

Proč vyplňuji tento pracovní sešit?

Proč podnikám?

Proč chci zrealizovat právě tento projekt?

Proč jsem to nezrealizoval už dřív?

Nyní již víte, proč jste právě tam, kde jste. Zaměřme tedy na otázku CO?

Co chci, aby mi moje práce přinášela?

Co mi přináší práce nyní?

Co je hlavní náplní mé práce?
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Co mi přináší nejvíce užitku?

Co přináší nejvíce starostí?

Co mě na této práci baví nejvíce?

Právě jste získali přehled o tom, co očekáváte a co nyní dostáváte. Na základě vašich odpovědí jste zjistili, co vám přináší nejvíce radosti a zda to teď nepřebíjí činnosti, které jsou pro vás
spíše starost.
Asi jste již vyrostli z představy, že si uděláte všechno sami. Pojďme se tedy zaměřit na otázku,
s kým si život nejvíce užijete. Stejně jako nechcete trávit život s nudným zamračeným kakabusem, věřte, že nechcete dělat projekt s lidmi, kteří vás nebaví, stejně jako nechcete pracovat
pro lidi, kteří vám nejsou sympatičtí.
S kým se cítím nejlépe?

S kým se mi nejlépe pracuje?

S kým trávím svůj volný čas?

S kým trávím nejvíce času?

S kým si užívám nejvíce zábavy?
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Zdánlivě podobné otázky mohou ukázat na velké životní nesrovnalosti. Je zcela jisté, že pokud
nyní žijete v nesouladu a máte v byznysu kolegy, kteří na vás působí negativně, pak jen velmi
obtížně můžete dosáhnout velkých úspěchů. Proč tomu tak je zjistíme hned vzápětí…

b) Zaměření a předpoklady
Pokud se v životě zaměříte na špatné činnosti, nikdy se nedostanete ke svému cíli. Je to stejné,
jako když budete chtít počít potomka a zůstanete u líbání a předehry. To ale není vše, co rozhoduje o úspěchu. Rozhodujícím faktorem o úspěchu jsou vaše předpoklady a jejich využití.

Pravidlo 10 000 hodin
Znáte pravidlo 10 000 hodin? Pokud ne, pak vám doporučuji vygooglit jméno malcolm Gladwell
a jeho knihu mimo řadu. Na mnoha studiích, výzkumech a z rozhovorů tam jasně vyplývá fakt,
že pro svůj úspěch potřebujete investovat přes 10 000 hodin do činnosti, která vám posléze
přinese slávu, bohatství a radost.
Co spojuje Mozarta, Jardu Jágra, Billa Gatese nebo legendární hudební skupinu Beatles? Právě těch neuvěřitelných 10 000 hodin strávených činností, která jim přinesla již zmíněné bohatství a zasloužený obdiv. Proto potřebujeme ze všeho nejdříve najít vašich 10 000 hodin.
Jak na to? K tomu, abychom našli své předpoklady k úspěchu, se potřebujeme porozhlédnout
po činnostech z minulosti, přítomnosti a budoucnosti – činnostech, které můžete uplatnit
v podnikání. V těch pak hledáme průsečík, který nás bude provázet na cestě k úspěchu.

Minulost

Současnost

Budoucnost

Co mi přináší radost?
Co chci dělat?
V čem se zlepšuji?
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K tomu, aby bylo toto cvičení efektivní, je potřeba dívat se na veškeré činnosti jako na dovednost, kterou mohu využít v podnikání. I při výchově dítěte totiž využíváte a pilujete dovednosti,
které můžete uplatnit. Pro lepší představu uvedu názorný příklad ze svého života.

Minulost

Současnost

Starání se o sourozence.

Plánování projektů.

Zakládání projektů.

Vedení týmu.

Plánování a rozjezd projektů.

Poradenství.

Realizace venkovní propagace.

Realizace marketingových

Vedení zaměstnanců.

kampaní.

Plánování a realizace

Starání se o rodinu.

propagace na internetu.

Péče o zvířata.

Vytváření byznys plánů.
Počítání nákladů
a návratnosti investice.
Chov zvířat.

Budoucnost
Plánování projektů.
Vedení týmů.
Být s rodinou.
Chov zvířat.
Investování.

Co si z toho můžu odnést? Když se podívám na budoucnost a na to, co mě baví, co mi přináší užitek a v čem se chci rozvíjet, najdu průsečík činnostmi, u kterých mám nebo se blížím
k 10 000 hodin. Co to znamená? Že právě v tom můžu být velmi dobrý.
v budoucnu tedy budu pravděpodobně…
Plánovat projekty a vést lidi při realizaci těchto projektů. Vydělané peníze budu částečně investovat a zbytek energie, času a peněz věnuji rodině a svému hobby chovatelství.
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teď si to zkuste sami.

Minulost

Současnost

Budoucnost
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Průsečík činností s předpokladem 10 000 hodin

Rozepište si, kolik potřebujete času na jednotlivé činnosti, které chcete dělat.

Činnost

Hodin týdně
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c) Priority a práce s nimi
Již víme, kde je jádro našeho know-how. Jeho rozvíjení a rozvíjení činností, které nám přináší
radost, by pro nás mělo mít zásadní význam. V praxi to ale často vypadá tak, že na tyto činnosti máme nejméně času. Proč však dělat věci, které nás nebaví a nejsme v nich dobří, když
stačí správně si sestavit žebříček priorit a s nimi pak pracovat?
Existují čtyři základní způsoby práce a řízení úkolů:
``
``
``
``

Úkoly řadíme chronologicky podle toho, jak k nám přišly.
Úkoly řadíme podle naléhavosti.
Nejdříve řešíme drobnou operativu a pak si v klidu vyřešíme to důležité.
Nejdříve se soustředíme na důležité a teprve potom řešíme drobnosti a naléhavé záležitosti.

Nebudu vám podsouvat, které řešení je nejlepší; na to si musíte přijít sami. Jistě však každý
z vás vidí, že první dva body mají nejvíce rizik.
Než se pustíme do řešení jednotlivých cílů a do sestavení tabulky priorit, pojďme si znovu
zrekapitulovat vaši vizi, kde se vidíte.
Pročtěte si znovu vaše odpovědi v úvodu pracovního sešitu na otázky PROČ, CO, S KÝM a zformulujte si svou vizi do několika málo vět. Vaše vize by měla být co nejkonkrétnější.
Příklad: Mám celosvětově působící firmu s obratem dvě miliardy dolarů, která se věnuje plánování,
realizaci a investování do nových projektů. Firma dává prostor na úspěch každému, kdo má projekt, jenž naplňuje filozofii firmy. Zaštiťují ji nejvýznamnější investoři světa.
Nyní je řada na vás. Zformulujte i vy svou vizi a odpovězte si na otázky Co, Proč, S kým…
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d) Cíle
Jak toho dosáhnout?
Právě jsme si definovali, co v životě chceme. Nyní je zapotřebí definovat si to, jak toho dosáhneme. Právě k tomu nám výborně poslouží práce s prioritami, díky kterým si přesně naplánujete konkrétní a jasné cíle k naplnění vaší vize.
*Některé cíle nyní ještě pravděpodobně nebudete znát, proto můžete tento krok přeskočit a vrátit se
k němu až po vyplnění zbytku skript. Díky tomu si budete moci vypsat jen ty skutečně důležité cíle.
Další tabulky pro doplňování najdete v závěru tohoto pracovního sešitu.

Hlavní cíle k naplnění vize
Název cíle
* Zde vypište co nejdůležitějšího vás čeká

Datum

Splněno

21. 6. 2016
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Cíle pro tento rok
Název cíle
* Zde vypište co nejdůležitějšího vás čeká tento rok
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Datum

Splněno

21. 6. 2015
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Cíle pro tento Měsíc
Název cíle
* Zde vypište co nejdůležitějšího vás čeká tento měsíc

Datum

Splněno

15. 3. 2015
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e) Akční kroky
Možná vás to překvapí, ale stanovit si cíle nestačí. Určitě už jste si někdy v životě řekli, že něco
podniknete, ale ještě dnes je váš sen tak maximálně na vision boardu nad postelí. A víte proč?
Určili jste si sice cíl, ale neudělali jste si akční plán, který by vás krok za krokem k cíli dovedl
a nepochybně je stejně důležité stanovit si prioritu každého kroku (nakolik je konkrétní krok
důležitý pro dosažení cíle) a rozvrhnout vše v čase.
Realizace každého cíle vyžaduje sadu akčních kroků. Někdy je hned jasné, co je k realizaci
potřeba. Jindy nás to napadne až s odstupem času a právě proto je potřeba zapisovat si jednotlivé kroky k sobě a přiřadit jim hodnotu.
*Níže najdete tabulku pro akční kroky k dosažení konkrétního cíle.
V závěru pracovního sešitu najdete další tabulky, které si můžete kopírovat. Akční krok s nejvyšším číslem důležitosti vždy řešíme jako první. Zohledníme také to, kolik času potřebujeme
k realizaci konkrétního kroku.

Naplánujte si akční kroky
Název cíle:
Akční kroky
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Důležitost

Splněno
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Naplánujte si akční kroky
Název cíle:
Akční kroky

Důležitost

Splněno

Důležitost

Splněno

Naplánujte si akční kroky
Název cíle:
Akční kroky
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Zákazník
jako věrný společník
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Prošli jsme společně plán projektu a určili jsme si, co je pro nás v životě důležité. Definovali
jsme si svoji vizi, kterou jsme rozšířili o cíle a akční kroky, které nás tam dovedou.
Náš projekt se teprve narodil. Má před sebou ještě dlouhou cestu.
U projektu je dále zapotřebí vytvořit produkt, marketingovou strategii a tým, s kterým dosáhnete vítězství. Ještě důležitější však je ujasnit si, pro koho vlastně své služby a produkty
připravujeme. Jinak řečeno – s jakým zákazníkem chceme trávit svůj čas a co je jeho hnacím
motorem?
A právě tomu věnujeme následující část…

a) Jak prodávat
Se zákazníkem je to jako se psem. Pořizujeme-li si štěně, musíme si s ním hodně hrát a věnovat velmi mnoho pozornosti výcviku. Později, když už si nás zamiluje a je na nás zvyklý, je život
s naším čtyřnohým miláčkem o hodně snazší.
To, jak se k nám náš zákazník dostane, řeší marketing. Ten k nám zákazníka přivede. Srdce
zákazníka si získá perfektní produkt, skvělá zákaznická podpora. Ještě předtím je však potřeba
zákazníkovi prodat. Jenže jak? Proč zákazník nakupuje? Co zákazníka motivuje?
Na motiv k nákupu se můžeme dívat z několika různých hledisek.
Hledisko potřeb:
potřeby zbytné × potřeby nezbytné
Z hlediska motivace:
motivace strachem × motivace odměnou
Z hlediska pocitů:
jistota × nejistota
důvěra × nedůvěra
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Moje produkty jsou nezbytné, protože:

Když si zákazník nezakoupí, stane se mu:

Když zákazník zakoupí, získá:

Jaké otázky budí v zákazníkovi nejistotu:

Čím u něj vzbuzuji důvěru:

Výborně. Teď víme, co zákazníka motivuje k nákupu. Potřebujeme ještě zjistit to, co má rád,
abychom dokázali vytvořit takové portfolio produktů, které ho bude bavit. Pozor na dogma!
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Co má zákazník rád?
Největší chybou podnikatelů je, když mají ve svém okolí příliš málo lidí, kteří nejsou z jejich
produktů nadšeni. Často si pak myslí, že má zákazník něco rád a jednají na základě vlastního
úsudku, nikoliv na základě reálných zjištění.
Jak zjistit, co má zákazník skutečně rád? Co preferuje?
``
``
``
``
``

Anonymním webovým dotazníkem.
Dotazníkovou akcí na veřejných místech.
Analýzou nákupního chování.
Analýzou návštěv webových stránek.
A/B testováním produktů.

Co zákazník nenávidí?
Stejně jako je důležité vědět, co zákazník miluje, potřebujete také vědět, co nenávidí. Nakolik mu
vadí čekat na vaše produkty ve frontě? Nezruší kvůli delší době dodání objednávku? Líbí se mu
nákupní proces, nebo nabízíte pouze jeho neoblíbenou formu platby bankovním převodem?
*Nyní nebudeme dále rozvádět, co má zákazník rád a co naopak nenávidí. Pouze pamatujte, že potřebujete průběžně sbírat co nejvíce reálných dat od uživatelů, abyste poznali, co skutečně zákazník
preferuje. Sběr těchto údajů je potřeba dělat dlouhodobě.

b) Získání zákazníka
Jak jednoduše získáme zákazníka. Odpovíme si správně, kdo je náš ideální zákazník. Chceme-li mít dokonalé zákazníky, kteří nám jsou věrní, potřebujeme si definovat, jak vypadá náš
ideální zákazník.
Na co si odpovídáme, když hledáme ideálního zákazníka.
``
``
``
``
``

Demografické údaje – s kým máme tu čest.
Věk, pohlaví, stav, vzdělání, bydliště, zaměstnání.
Zájmy – v jaké souvislosti na vás může narazit.
Komunita – kdo vás může doporučit.
S kým žije? Má děti? Jaké má přátele? Jaké má kolegy?
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Jak vypadá základní definice – to si ukážeme na nějakém příkladu… třeba na příkladu čtenáře
tohoto pracovního sešitu.
Ideálním čtenářem těchto řádků je žena ve věkovém rozmezí 35 až 45 let, podnikatelka na volné
noze či manažerka vyššího managementu, která žije v České republice a která již dospěla k rozhodnutí, že si za svůj život zodpovídá sama a ví, že pokud něco chce, musí pro to něco udělat. Má
již odrostlé děti a má tedy čas a volné prostředky na investování do osobního rozvoje. Investuje
s rozvahou, ale když se rozhodne do něčeho investovat, potřebuje vědět, že investuje do něčeho
kvalitního.
Nevede bujarý společenský život; místo toho investuje svůj volný čas do práce či rozvoje toho, co
pro ni bude mít skutečný přínos. Ve volném čase se věnuje rodině a relaxaci.
Pojďme si to teď vysvětlit…
Proč žena?
Protože je spíše ochotna otevřeně vyslechnout něčí radu a o někoho se opřít. Muži mají tendenci
většinou si to udělat po svém.
Proč ve věku 35 až 45 let?
Protože teprve v této době žena naplno rozjíždí svou kariéru. Zároveň již nemá tak velký finanční
tlak na péči o rodinu, pořízení bydlení apod. Proto si může dovolit více investovat do rozvoje kariéry. A co si budeme povídat, její děti jsou právě teenagery a to je věk, kdy se člověk raději odebere
na seminář, nebo se začte do knížky, než aby koukal na kyselé obličeje.
Proč podnikatelka nebo vyšší management?
Chci se obklopit výsledkově zaměřenými, vzdělanými lidmi, kteří jsou zvyklí pro svůj úspěch něco
aktivně dělat.
Proč investuje s rozvahou?
Protože to úspěšní lidé dělají. Když jsou však jednou spokojeni, dokáží vaši práci ocenit.
Proč nevede bujarý život?
Protože se věnuje práci. Ještě důležitější je, že se sice pohybuje v úzkém okruhu lidí, ale o to větší
váhu má její doporučení. Spokojená žena vás doporučí dalším dvěma kolegyním, nebo si objedná
soukromé školení do své firmy.
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A jaký je ten váš dokonalý zákazník?

*Každý produkt má svůj specifický typ zákazníka, proto si v závěru pracovního sešitu nadefinujte
zákazníky pro každý produkt nebo službu, kterou nabízíte.
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Hlavní zdroje získávání zákazníků
Podnikání není o prodávání produktů a služeb. Podnikání je o vytváření bohatství díky tomu,
co nás naplňuje. Aby nás to naplňovalo dlouhodobě, je zapotřebí obklopit se nejen týmem,
který nás bude bavit a podrží nás v těžkých obdobích, ale stejně důležité je mít zákazníky, kvůli
kterým má smysl každý den vstát z postele. Kde takové zákazníky vzít?

Odkud mám zákazníky nyní
Zdroj zákazníků
*př. Doporučení od kamarádek
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Odkud chci zákazníky
Zdroj zákazníků
*př. Vlastní webové stránky

Důležitost
10
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c) Udržení zákazníka
Zákazník je v dnešní uspěchané době věc nestálá. Příliš mnoho pozornosti věnujeme tomu,
jak mu vykřičet do obličeje svou bezkonkurenční nabídku a jen zlomek pozornosti investujeme do možností, jak si svého vysněného zákazníka udržet.
Přitom je skutečně potřeba dívat se na zákazníka jako na věrného společníka. Končí péče
o vašeho mazlíčka tím, že si ho zakoupíte, přivezete domů a dáte mu misku s vodou? Nemyslím si. Takže – jaké možnosti nyní využíváte k tomu, abyste zákazníka udrželi ve své přízni?

Jak motivuji zákazníka?
Akční pobídky
* př. Sezonní výprodej

Informování o produktech a službách
* př. Videonávody

Benefiční programy
* př. Výhodnější cena pro odběratele emailů
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Vypište všechny široké možnosti, které můžete využít v budoucnu.

Další možnosti motivace
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d) Psí smečka – budování komunity
Stejně jako nevytvoříte jezero z kapky vody, nevytvoříte ani prosperující firmu s jedním spokojeným zákazníkem. Je potřeba vytvořit komunitu spokojených a věrných zákazníků. V jistém
momentě se vám může podařit to, že svoji komunitu dostanete do bodu zlomu. To je stav,
kdy se v komunitě vytrácí individualismus a lidé se začínají chovat jako smečka. Jinými slovy,
když máte smečku zákazníků, jdou za lídry komunity a nepotřebujete je již znovu přesvědčovat o kvalitě svých služeb a produktů.
To je stav, kde je nyní Google, Apple nebo Shell.
Dnes je snadné budovat komunity na internetu i mimo něj. Komunity nejsou jen sociální sítě,
ale i diskuzní fóra, kulturní události, srazy a sdružení z vašeho oboru.
Kde nyní působíte a kde budete působit v budoucnu?
Online komunity, které mohu využít
Název
*př. Mimibazar
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8 (klíčové)
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Offline komunity, které mohu využít
Název
*př. Veletrh hraček

Důležitost
3

e) Zákaznická péče
Stejně jako občas musíme svého čtyřnohého miláčka vzít k veterináři, občas je potřeba
vyřešit individuální potřeby zákazníka, nebo operativně vyřešit nečekanou situaci. Většina
firem na to bohužel není dostatečně připravena a zbytečně ukončuje cyklus zákazníka dřív,
než je to nutné.
Jaký je nyní váš stav zákaznické podpory?
Při poptávce, objednání produktu reagujeme do _______________________.
O vyřízení se stará _______________________________________________________.
Finanční a fakturační údaje řeší _________________________________________.
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Zákazník nás může kontaktovat formou _________________________________________________________.
Po uzavření objednávky zjišťujeme spokojenost zákazníka ____________.
Zákaznický servis je k dispozici _____________________________.
Informace o produktech, novinkách a akční pobídky zasíláme __________________________________.
Náklady na zákaznický servis jsou _____________________ měsíčně.
Přesuňme se do budoucnosti.
V úvodu pracovního sešitu jste si vypsali, jak si představujete svou budoucnost a jaké cíle potřebujete splnit, abyste na ni dosáhli. K tomu, aby se naplnil plán prodejů a zákazník neskončil
hned po nákupu v propadlišti dějin, je zapotřebí připravit si zákaznický servis s předstihem.
Většina podnikatelů dělá tu chybu, že zákaznický servis řeší až v momentě, kdy se na ně valí
tolik požadavků, že to nezvládají. Vzniká stres, nespokojenost zákazníků a místo věnování
pozornosti důležitým věcem věnují pozornost hašení požárů, které nikdy nemusely vzniknout.
Naplánujte si tedy obrysy zákaznického servisu tak, abyste předem věděli, kdy budete rozšiřovat zákaznickou podporu a přidali si tedy akční kroky a související cíle do harmonogramu.

Počet měsíčních prodejů:

Počet zákazníků:

Jaký je plánovaný obrat?

Kolik lidí vyřizuje objednávky?
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Jak rychle reagujeme na požadavky klientů?

Kam třídím a ukládám informace o zákaznících?

Spokojenost zákazníků zjišťuji pomocí:

Kdo vyřizuje fakturace?

Zákaznický servis je k dispozici:

Zákazníci nás nejčastěji kontaktují pomocí:

Jak často a jakým způsobem informujeme o novinkách, akcích?

Kolik nás odhadem bude zákaznická podpora stát za měsíc?

*Pozor, výše vypsané informace by měly být v souladu s vaší vizí a s tím, kolik chcete mít volna. Pokud chcete mít tři dny volna v týdnu, nemůžete poskytovat sami zákaznický servis sedm dní v týdnu.
Vše musí být v souladu. Nikdy neustupujte ze svých cílů.
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f) Současná cesta zákazníka
Dostali jsme se k závěru druhé části, která se věnuje zákazníkům. Než se pustíme do vytváření produktů a marketingové strategie, pojďme si načrtnout, jak vypadá současná cesta
zákazníka v našem podnikání.
Příklad graficky znázorněné cesty
facebook PPC

web

web

e-mailing

seminář

web

konzultace

nákup semináře

nabídka pokračování

nabídka konzultací

e-mailing

e-mailing

web

nabídka produktu

nákup produktu
Mám pro vás smutnou zprávu: Každý cyklus zákazníka jednou končí. V ideálním případě si zákazníka udržíte od jeho narození až do jeho odchodu na onen svět. Nežijeme však v ideálním
světě, proto je náš cyklus kratší. Otázka zní: Co potřebujeme k tomu, aby s námi náš zákazník
absolvoval co nejdelší kus své životní pouti?
Ano, potřebujeme takové portfolio produktů, které zákazníka nadchne. Proto si ho naplánujeme.
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Vaše cesta zákazníka
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3. část

Produkty
jako bonboniéra

Jak se rodí úspěšný projekt
Je jedno, zda nabízíte služby, vyrábíte výrobky nebo prodáváte zboží někoho jiného; teď se
na službu, výrobek nebo zboží podívejme jako na produkt. A produkt je jako bonboniéra.
Potřebujeme, aby zákazník měl na naše produkty chuť a užíval si celý prodejní proces od výběru, rozbalení až po finální užívání produktu. Potřebujeme zákazníka umět překvapit obsahem. Potřebujeme, aby se cítil dobře. Potřebujeme být zapamatovatelní všemi smysly. A potřebujeme uživatele nalákat na další bonbónek.
V této části se zaměříme na přípravu takových bonbónků, které vaše zákazníky nadchnou;
připravíme z bonbónků skvělou bonboniéru, kterou budete moci prodávat širokému publiku.
Na trhu vyhrává ten, kdo má koncept. Můžete mít sebedokonalejší produkt, když si ale nepřipravíte celý projekt koncepčně, nebudou na sebe činnosti navazovat a nebudete mít tak skvělé výsledky. To platí o každé činnosti - a jelikož si potřebujeme zákazníka udržet jako věrného
fanouška co nejdéle, hraje správné produktové portfolio klíčovou roli.

a) Produktové plánování
Plánování produktů vychází ze dvou faktorů:
1. Jaká je naše vize; kam se chceme dostat a co chceme dělat.
2. Co děláme nyní a jaké produkty nabízíme.

Co děláme?
To, co nyní děláme, bychom měli být schopni říct jednou větou, která má shrnout naši filozofii
a stručně sdělit, co je náplní naší práce; tato věta má zaujmout zákazníka natolik, aby si chtěl
zjistit více. Anglický název této věty je „Sales pitch“ – věta, která vás má prodat.
Příklad: Firmám i jednotlivcům pomáhám dosahovat velkých pokroků v podnikání mnohem rychleji díky projektovému řízení a poradenství.
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Sepište si nejdříve, co přinášíte na trh:
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Nyní se zaměřte na to, v čem jste jedineční; čím jsou výjimečné vaše produkty:
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Nyní vytvořte vaši „Sales pitch“ větu:

Pojďme se nyní zaměřit na slogan, vaše motto.
Vytvořit slogan, který bude opravdu fungovat a lidé se díky němu identifikují s vaší značkou, to
je velmi náročné. Správný slogan má mít rytmus, má být jedinečný a má vystihnout vaše činnosti nebo je v něm zahrnuto jméno vaší značky. Zpravidla máme vytvořenu kratší a delší verzi.
Příklady sloganů: Kde to žije, tam je Mattoni. Pečení je radost, Hera je pečení. Rama, to je máslíčko.
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Zkuste si navrhnout ten svůj:
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b) Specifikace produktů
Víte, co skutečně prodáváte?
V dnešní době je možné prodávat prakticky cokoliv. Přesto bychom si měli být vědomi toho,
na kolik to, co nabízíme, lidé skutečně potřebují.
Produkty se rozdělují z hlediska potřeb na zbytné a nezbytné.
Nezbytné potřeby – vše co potřebujeme nutně k životu a k vyvinutí ekonomické hodnoty. Např.
telefon byl před dvaceti lety pro podnikání potřebou zbytnou. Dnes si bez něj podnikání prakticky nedokážu představit.
Vypište služby a produkty, které můžete nabízet, a které jsou současně nezbytné.
Uveďte, proč tomu tak je:
*např.: Mobilní telefony – protože jsou dnes nutné pro komunikaci v práci i v podnikání.
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Nyní vypište vše, co s vaším oborem souvisí a co můžete nabízet, avšak uživatel se
bez toho obejde:
*např.: Obaly na telefony. Pojištění telefonu proti krádeži.

Co? Jak? Pro koho? Proč? Za kolik?
Určitě si vzpomínáte na hodiny ekonomie a základní ekonomické otázky – co, jak, pro koho,
za kolik. A proč?
U každého produktu či služeb, které chceme nabízet, bychom měli být schopni odpovědět
bez přemýšlení na všechny základní otázky. Potom si vezmeme každý produkt či službu a uděláme z nich super produkt, u kterého budeme přesně vědět, kdo a proč ho potřebuje získat.
``
``
``
``
``
``
``
``

Co?
Jak získáváme?
Jak prodáváme?
Kdo nakupuje?
Proč to prodáváme?
Proč to zákazník kupuje?
Za kolik pořídíme?
Za kolik prodáváme?
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c) Prodejní proces
Zákazník má cyklus, po který nás doprovází na naší podnikatelské cestě a stejně tak má každý
produkt svou cestu, kterou musí absolvovat, než se dostane k zákazníkům.
Analýzou prodejního procesu můžeme získat mnoho nových zákazníků a také ušetřit peníze
tím, že upravíme obchodní strategii a budeme mít nižší náklady na získání zákazníka.
Prodejní proces má tyto základní fáze:
``
``
``
``
``
``
``

Potřeba = spouštěč.
Výběr řešení.
Reference = důvěra.
Rozhodnutí k nákupu.
Způsob nákupu.
Příprava na další prodej = výhody.
Nabídka dalšího produktu.

Celý proces si nejlépe představíme na příkladu. Čím se řídí nákup dětských plen?
Představte si, že by maminka řešila nákup dětské pleny až v momentě, kdy by se plačící dítě
dožadovalo její výměny. To je samozřejmě dost dramatická a nestandardní situace. Co je zde
spouštěčem? Zřejmě to nebude ani první rande s partnerem, ani svatba. Ano – je to těhotenství.
Takže spouštěčem potřeby není situace, kdy produkt potřebujeme, nýbrž moment, kdy si uvědomíme, že produkt budeme potřebovat. Čím dříve po spouštěči oslovíte zákazníka, tím větší šanci máte,
že si nakoupí u vás.
Víme, kde je spouštěč. Co bude následovat? Ano, následuje výběr vhodného řešení. Nastávající maminka začne pročítat diskuzní fóra, zeptá se na názor své maminky, kamarádek a známých, začne odebírat časopisy s dětskou tematikou. Vybírá řešení – látkové pleny, ekologické
pleny, papírové pleny? Nakonec zvolí řešení, které pro ni má nejvíce PRO+.
Následuje výběr dodavatele, výběr značky. Zvolila-li papírové pleny, může nakoupit levné „No
name“ pleny z Tesca, nebo značkové a prověřené pleny od značky, ve kterou má důvěru.
Až teprve nyní přicházíte na řadu vy a váš e-shop s vybavením pro miminka. Uplynulo několik
měsíců od doby, kdy se nastávající maminka přihlásila k odběru vašeho newsletteru díky tomu,
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že jste jí odpověděli na otázku v diskuzní skupině na Facebooku. Právě jste zaslali výhodnou
nabídku na nákup dětských plen s 20% slevou a díky tomu proběhla první objednávka.
Zároveň jste tím urychlili výběr způsobu nákupu a již se řeší pouze výběr platební metody
a způsob dodání.
Teď je to na vás. Buď skončí spolupráce jedním nákupem, nebo si připravíte strategii péče
o stávající zákazníky a postupně si budete zákazníka připravovat na další nákup. Jelikož máte
zboží pro děti až do věku devíti roků, můžete začít počítat. Víte, že pokud budete opravdu
dobří, bude u vás novopečená maminka nakupovat devět let.
Uveďte příklad, jak vypadá váš prodejní proces:

Název produktu:

Název produktu:

Klady produktu:

Klady produktu:

Zápory produktu:

Zápory produktu:

Spouštěč potřeby po produktu:

Spouštěč potřeby po produktu:
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Možnosti řešení:

Možnosti řešení:

Proč vaše řešení:

Proč vaše řešení:

Jak získáte důvěru:

Jak získáte důvěru:

Rozhodující faktor k nákupu:

Rozhodující faktor k nákupu:

Nejlepší způsob prodeje:

Nejlepší způsob prodeje:

Co se děje po nákupu:

Co se děje po nákupu:

Jaký další produkt zákazník potřebuje:

Jaký další produkt zákazník potřebuje:
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d) Produktové portfolio
Z jednoho bonbónu bonboniéru neuděláte. A co je ještě horší: Pokud máte v nabídce pouze
jednu možnost k výběru, nemá s vámi zákazník kam pokračovat. Ekonomická krize vždy nejvíce postihne firmy, které sázejí na jedinou kartu. To je ještě rizikovější, než hrát poker.
Neříkám, že potřebujete ihned rozšířit produktové portfolio, ale připravíme možnosti, kam
můžete svou činnost rozšiřovat.
Při sestavování portfolia vycházíme ze základního rozdělení společnosti podle tříd. Naším
cílem určitě je mít a nabízet produkty, kterými můžeme zasáhnout celý trh.
V produktovém portfoliu by neměl chybět:
``
``
``
``

Hlavní produkt.
Luxusní produkt.
Doplňkový prodej.
Produktové balíčky.

Hlavní produkt je náš hlavní tahoun. Mělo by jít o produkt s vysokou marží, díky které můžeme dopřát produktu patřičnou marketingovou podporu. Cílíme s ním na naši hlavní cílovou
skupinu a na ideálního zákazníka.
Luxusní produkt máme pro lidi, kteří myslí koupi produktu opravdu vážně. Tito lidé si potrpí
na kvalitu a jsou ochotni si za ni připlatit.
Doplňkový prodej nám umožňuje zvýšit objem každé objednávky. Zároveň je to ideální produkt pro lidi, kteří si nemohou dovolit nebo nechtějí koupit náš hlavní produkt.
Produktové balíčky jsou trendem dnešní doby. Lidé nechtějí přemýšlet, chtějí všechno teď
hned. Nabídnutím dvou komplexních řešení v různých cenových hladinách ihned rozšíříte
možnosti výběru, aniž byste museli nabídnout další produkty. Nákupu balíčků nahrává jednoduchost a instantní řešení.
Uveďme si komplexní příklad a vy pak převezmete otěže.
Dáme víno? Jednoduchá otázka, která vás dostane až do vaší oblíbené vinotéky. Jaké produktové
portfolio má vinotéka?
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Hlavním produktem jsou stolní vína, kterých se v Čechách spotřebuje nejvíce. Hlavní prodejní artikl
jsou tedy stolní lahvová i sudová vína.
Exkluzivními produkty jsou kvalitní archivní vína, ledová vína, avšak klidně sem může patřit i kvalitní chladnička na víno.
Doplňkový prodej zahrnuje například otvíráky na láhve; skvěle sem patří také pochutiny, které si
pořizujete k večernímu popíjení.
A konečně - produktové balíčky, u kterých se může jednat o dárková balení a dárkové sety či balení
několika vín za výhodnější cenu.
Teď je řada na vás.

HLAVNÍ PRODUKT

LUXUSNÍ PRODUKT

Název produktu:

Název produktu:

Klady produktu:

Klady produktu:

Zápory produktu:

Zápory produktu:

Spouštěč potřeby po produktu:

Spouštěč potřeby po produktu:

Možnosti řešení:

Možnosti řešení:
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Proč vaše řešení:

Proč vaše řešení:

Jak získáte důvěru:

Jak získáte důvěru:

Rozhodující faktor k nákupu:

Rozhodující faktor k nákupu:

Nejlepší způsob prodeje:

Nejlepší způsob prodeje:

Co se děje po nákupu:

Co se děje po nákupu:

Jaký další produkt zákazník potřebuje:

Jaký další produkt zákazník potřebuje:

Náklady:

Náklady:

Prodejní cena:

Prodejní cena:

Prodejní akční cena:

Prodejní akční cena:
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DOPLŇKOVÝ PRODUKT

PRODEJNÍ BALÍČKY

Název produktu:

Název produktu:

Klady produktu:

Klady produktu:

Zápory produktu:

Zápory produktu:

Spouštěč potřeby po produktu:

Spouštěč potřeby po produktu:

Možnosti řešení:

Možnosti řešení:

Proč vaše řešení:

Proč vaše řešení:
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Jak získáte důvěru:

Jak získáte důvěru:

Rozhodující faktor k nákupu:

Rozhodující faktor k nákupu:

Nejlepší způsob prodeje:

Nejlepší způsob prodeje:

Co se děje po nákupu:

Co se děje po nákupu:

Jaký další produkt zákazník potřebuje:

Jaký další produkt zákazník potřebuje:

Náklady:

Náklady:

Prodejní cena:

Prodejní cena:

Prodejní akční cena:

Prodejní akční cena:

51

Jak se rodí úspěšný projekt
Jakmile máme kompletní produktové portfolio, můžeme uzavřít kruh a vytvořit si cyklus produktové nabídky, který budeme opakovat u každého zákazníka.

návštěva obchodu

komunikace s obchodníkem

zaregistrování do klubu

e-mailová nabídka

nákup 1. produktu

remarketing

nákup doplňkového zboží

newsletter

nákup balíčků

získání reference

dárek za věrnost

fanoušek na facebooku
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e) Testování produktu
Dříve než se pustíme do prodeje a masivní mediální kampaně, je potřeba vědět, že o nový
produkt je skutečný zájem. Zde není prostor pro testování produktu, je zde však prostor pro
návod, jak produkt nebo novou službu levně otestovat.

Co je potřeba testovat?
``
``
``
``
``

Název produktu.
Cenu.
Vzhled produktu.
Vzhled prodejní stránky.
Komunikaci produktu – popis.

V dnešní době PPC reklamních sestav a levné návštěvnosti z Facebooku je velmi jednoduché
testovat zájem o produkt přímo pro vaši cílovou skupinu nebo pro všechny.
Dnes můžete na stránku přivést návštěvníky podle klíčových slov, která hledají, podle pohlaví,
věku, lokality, zájmů nebo přivádět již zmíněné necílené návštěvníky. Princip je jednoduchý:
1. Vytvoříte jednu webovou stránku, kde budete nabízet nový produkt, zájemci se zde mohou předregistrovat a vy jim zašlete informace ihned po uvedení na trh.
2. Následně vytvoříte přesnou kopii této stránky a změníte jen jedinou věc, například cenu
či název.
3. Vytvoříte dvě identické reklamní kampaně, které na stránky přivedou stejný typ zákazníků.
4. Po nějakém čase vyhodnotíte, která stránka je účinnější.
5. Následně vytvoříte kopii této účinnější stránky a opět na ní změníte pouze jeden či dva prvky.
6. Postup opakujete, dokud si nejste jisti, co na zákazníky skutečně funguje.
7. Teprve potom se pouštíte do vytváření produktu.
*U služeb můžete nabídku podstatně urychlit a vygenerované poptávky obratem oslovit s nabídkou,
protože nemáte takové náklady, jako třeba při zavádění výroby nového produktu.
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f) Cenotvorba
Teď to prodat a vydělat pořááádný balík peněz. Ano, opravdu je to tak. Blížíme se k nastavení
marketingové strategie a teď si potřebujeme ujasnit, za kolik se prodáme.
Řekněme si na rovinu, že ne všichni jsou ochotni za naše produkty zaplatit. Proto bychom se
měli soustředit na otázku, pro koho prodáváme a udělat si analýzu u všech důležitých produktů.
Pro koho prodáváme? V jaké situaci zákazník nakupuje?
V jaké situaci zákazník nakupuje?
Hlavní produkt:
Typ zákazníka 1:
V jaké situaci nakupuje?

Typ zákazníka 2:
V jaké situaci nakupuje?

Luxusní produkt
Typ zákazníka 1:
V jaké situaci nakupuje?

Typ zákazníka 2:
V jaké situaci nakupuje?
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Doplňkový prodej
Typ zákazníka 1:
V jaké situaci nakupuje?

Typ zákazníka 2:
V jaké situaci nakupuje?

Produktový balíček
Typ zákazníka 1:
V jaké situaci nakupuje?

Typ zákazníka 2:
V jaké situaci nakupuje?

To, v jaké situaci člověk nakupuje, určuje, kolik je ochotný zaplatit. Pokud si kupujete láhev
vody na poušti, jste ochotni zaplatit za ni více než ve stínu lesů na Šumavě. Také je velice důležitý typ zákazníka; je rozdíl, zda si hodinky kupuje muž, nebo mu je jako dárek k Vánocům
kupuje jeho žena. Jde o naprosto odlišné nákupní chování a jiný prostor pro marži i nabídku
produktu.
*Marže = rozdíl mezi náklady a příjmy z prodeje produktu. Je to tedy rozdíl mezi nákupní a prodejní
cenou u zboží. Udává se v procentech nebo jako absolutní hodnota.
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Složení ceny
Nenechte se zmýlit počiny konkurence, zákazník ve skutečnosti platí úplně za všechno. Pokud
pro někoho platí „doprava zdarma“, pak je již zahrnuta v prodejní ceně. Stejně tak neurčujeme cenu podle konkurence, protože nevíme, jaké má konkurence náklady.
Do prodejní ceny zahrnujeme:
`` Náklady na produkt:
`` Nákup surovin
`` Obal
`` Dopravu
`` Výrobu
`` Poměrnou část nákladů:
`` Energie
`` Zaměstnanci
`` Marketingové aktivity
`` Náklady na vývoj a testování
`` Provozní náklady
`` Administrativní náklady
`` Jednorázové náklady, např. webové stránky
`` Zákaznický servis
`` Náklady na reklamace
`` Tvorba rezerv
`` Daně
`` Marži
*Ideální výše marže neexistuje. Ve většině oborů však platí, že marže pod 30 % je sebedestruktivní.
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g) Prostředí a balení
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč jedna restaurace může prodávat pizzu za 120 Kč a jiná
stejný produkt za 250 Kč?
Není to jen o surovinách, ale výslednou cenu určuje i prostředí. Alza.cz se nestala jedničkou
na trhu v prodeji elektroniky proto, že by nabízela unikátní produkty, nebo že by měla levnější ceny. Alza.cz dokázala přijít s progresivní marketingovou strategií a nabídla zákazníkům
na svou dobu nadstandardní zákaznický servis a prostředí.
Firma Nespresso vstoupila na Český trh bez násilné masové propagace, přesto však velice
úspěšně díky skvělé produktové nabídce, extrémně lákavým obalům a úchvatnému prostředí
prodejen i prodejních stránek.
Je potřeba se zamyslet, pro koho obal a prostředí vytváříte. Pokud chcete mít v restauraci
invalidní důchodce, kteří si dají každý den 5 a více piv, pravděpodobně je neoslníte stříbrným
příborem a prostředím Michelinské restaurace. Stejně tak může být na první pohled luxusní
obal kontraproduktivní, pokud tím zákazník nabývá dojmu, že jde o drahý produkt, který není
pro něj. Jinak řečeno - obal má odpovídat obsahu.

Pozlacením Trabantu nevznikne Mercedes,
vznikne pozlacený Trabant.
Jak můžete vylepšit prostředí a obaly pro své zákazníky vy?
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Chcete více zákazníků?
Potřebujete růst rychleji, abyste si splnili své sny?
Chcete vydělávat víc peněz?
V tom případě se určitě neobejdete bez správně nastavené dlouhodobé strategie, jak získávat a udržet zákazníky. Zatím jsme si vysvětlili, že všechny aktivity, které děláte, by spolu měly
navzájem souviset, abyste dosáhli svých životních cílů a mohli úspěšně naplnit svou vizi.
Marketing v současné době není žádná hitparáda dobrých mravů. Je to válka čísel, kde rozhoduje pouze objem prostředků, které investujete, a konverzní poměr reklamních kanálů, kam
tyto peníze investujete.
Cílem marketingu je vzbudit u zákazníka zájem o vaše produkty a služby a získat jeho duši
na věky věků. Dalším cílem je zničení konkurence. Jediný, kdo může být vaší kvalitní konkurencí, jste vy sami; ostatní potřebujeme vyřadit ze zákazníkova hledáčku zájmů.
V této části se podíváme, jak nastavit svou válečnou strategii tak, abyste nevykrváceli, abyste
spolehlivě ovládali základní typy strategií a abyste věděli, jaké reklamní kanály využít.
Zaměříme se na synergické efekty, které jsou významnou pákou na všechny vaše aktivity.
Hlavní pozornost věnujeme pozitivnímu marketingu a přirozené formě získávání uživatele.
Naším cílem je udržet si zákazníka dlouhodobě a proto nebudeme věnovat pozornost metodám, jak zákazníka obalamutit a prodat mu za každou cenu.
Jediný způsob, jak dělat reklamu správně, je přestat klamat.

a) Dva přístupy válčení
Možná si říkáte, že se toho za posledních 10 let v marketingu hodně změnilo, opak je však
pravdou. Nezměnilo se prakticky nic. Máme sice více možností, jak zákazníka oslovit, lidský
mozek však funguje pořád stejně. Ekonomika je také nastavena stejně – a tak nám postačí,
když ovládneme dvě základní taktiky a zkombinujeme je dohromady.
`` Zákopová válka.
`` Taktická blesková válka.
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Zákopová válka
Ukažme si to na příkladu: V první světové válce se vedla dlouhá opotřebovávací válka v zákopech. V marketingu ji dnes vidíme na válečném poli mobilních operátorů, pojišťoven nebo
čerpacích stanic. Svým způsobem jsou již karty rozdány a všechny strany tedy investují pravidelně obrovské sumy do reklamy, jen aby o nich zákazník věděl. Cílem této strategie je udržet
pozice a občas je trošku posunout kupředu, kde se opět zakopete a zajistíte si, že si udržíte
zákazníka.
Jestli myslíte, že je tento způsob propagace neefektivní, máte svým způsobem pravdu. Je sice
méně efektivní než taktická blesková válka, zato vyžaduje méně znalostí a investované energie.
A navíc - jde o udržovací marketing, který potřebujete, abyste byli zákazníkovi stále na očích.

Taktická blesková válka
Německá válečná mašinérie druhé světové války je legendární. Můžete velmi rychle obsadit
značnou část trhu, potřebujete k tomu však skvělé vedení a součinnost všech lidí, kteří se
starají o vaši propagaci. S touto taktikou můžete uspět i s menší částkou ve vašem rozpočtu,
ale platí, že musíte znát detailně svůj trh, abyste neinvestovali peníze špatně a výsledek se
tedy nedostavil.
Úspěšné bleskové aktivity vidíte například u prodeje online tréninků, kdy si za několik měsíců
odnesou autoři milionové částky a získají stovky i tisíce nových zákazníků a navíc kontakty
na desetitisíce dalších lidí. Jejich taktika ale není dokonalá, protože neudělají druhý krok. Místo toho, aby si získanou část trhu drželi, stáhnou se a za rok udělají novou reklamní kampaň,
aby znovu získali pozice, na kterých již jednou byli.

Kombinace přístupů
``
``
``
``
``
``
``
``

Příprava
Investice
Útok
Stabilizace
Investice
Příprava
Investice
Útok
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Správně vedená válečná strategie obsahuje oba přístupy. Nejdříve provedeme taktický úder,
díky kterému získáme nové zákazníky. Potom spustíme udržovací kampaně, díky kterým si
udržíme pozornost získaných zákazníků a držíme povědomí o naší činnosti u lidí, které jsme
zatím nepřesvědčili. Až si vytvoříme opěrné body a optimalizujeme prodejní proces, vylepšíme zákaznický servis, navýšíme skladové zásoby, připravíme další marketingovou kampaň
a bleskový úder zopakujeme na nové pozice, nebo ty, které se nám nepodařilo získat napoprvé.
Tento postup zautomatizujeme a naplánujeme si jak udržovací kampaně, tak taktické kampaně pro získání nových zákazníků na celý rok dopředu. Zahrneme do strategie sezónní kampaně a již se nám rýsuje konkrétní plán, který nám pomůže k trvalým úspěchům.

b) Propaganda
Nepodceňujte sílu propagandy. Propagandu dnes označujeme písmeny PR, v principu se
však nic nezměnilo. Cílem mediální propagace a práce s publikem je přimět lidi přemýšlet nad
produktem z úhlu pohledu, který nám vyhovuje.
Uveďme si příklad: Výrobce myčky nádobí bude prezentovat koupi myčky jako způsob, jak ušetřit
čas a náklady na vodu, které jsou oproti běžnému ručnímu mytí značné. Hlavním argumentem
výrobce je také ekologický provoz. Prodejce spořičů vody na kohoutek může jako argument ve svůj
prospěch tvrdit, že myčka nádobí ničí životní prostředí a zabíjí chráněné lososy, protože k mytí
využívá leštící prostředky a velké množství chemické soli.
Chcete-li uspět, potřebujete ovládat propagandu. Potřebujete znát a prezentovat svému publiku přínosy, potřebujete umět skvěle argumentovat proti nedostatkům produktu.
Umění propagandy je dostat váš úhel pohledu přímo k potenciálnímu zákazníkovi a spojit
tento pohled se svou značkou.
Jak by mohl argumentovat výrobce myček proti informacím o škodlivosti jeho produktů na životní
prostředí? Může například srovnat množství soli spotřebované v myčce s množstvím soli obsažené
v moči. Celý argument pak shodí, protože ukáže, že domácnost vyprodukuje chozením na toaletu
mnohonásobně více soli než umytím nádobí v myčce. Pokud někdo nechce kvůli použití solí využívat
myčku, neměl by chodit ani na záchod. Takto lze připravit předem odpověď na jakoukoliv negaci.
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Argumenty proti nákupu vašeho produktu:

Argumenty pro nákup:

Negace vůči oboru:

Odpovědi na negace:

Postupně si vytipujeme reklamní kanály, kde bude mít vaše propaganda nejlepší zvuk.
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c) Boj na dvou frontách
Předtím, než se pustíme do přípravy vašeho plánu, podívejme se ještě na rozdělení marketingových aktivit v dnešním světě. Máme více možností a také více informací, které potřebujeme
pro efektivní reklamu využít.
Dnes nemáme pouze dvě základní strategie pro válčení na trhu, nýbrž vedeme boj na dvou
frontách:
`` Souboj o zákazníky na internetu.
`` Boj o zákazníky v ulicích.

Měření sil na internetu
Internet je dnes všude dostupný a umožňuje nám velmi snadno získat nové zákazníky. Zároveň nám to ale dělá složitější, protože zákazník má daleko širší možnosti výběru a bohatší
zdroj informací. Potenciální zásah v české populaci je přibližně 6 milionů lidí.
Internet má bohaté možnosti. Proto si zde vypíšeme alespoň ty nejzákladnější a řekneme si
jejich výhody a nevýhody:
``
``
``
``
``
``
``
``
``

Webové stránky
SEO optimalizace
Facebook
Sociální sítě
PPC systémy
Tematické weby
Affiliate marketing
Video marketing
E-mail marketing
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Webové stránky

Vlastní webové stránky jsou dnes nezbytné, pokud si nechcete pouze přivydělávat tzv. „bokem“. Řada lidí si dnes hledá veškeré informace nejdříve na internetu, nebo si na vás bude
dohledávat reference. Není důvod, proč jim to nedopřát.
Výhody webových stránek:
``
``
``
``
``

Dlouhodobá propagace.
Zvyšuje důvěru zákazníka.
V dlouhodobém horizontu nejlevnější propagace.
Web má více funkcí.
Dohledatelné odkudkoliv na světě.

Nevýhody:
``
``
``
``

Počáteční investice.
Nutná aktualizace obsahu.
Nutná aktualizace vzhledu.
Související náklady – propagace webu, SEO.

Co má webová stránka splňovat?
Každý dnes chce mít lákavý web – takový, jaký budou opakovaně navštěvovat davy zákazníků,
ale než se k tomu dostaneme, budeme potřebovat vytvořit koncept webu. Potřebujeme si
připravit stav, do kterého chcete svůj web dostat.
Jaký bude mít web obsah? Jaký styl komunikace zvolíme? Jakou bude mít web formu? Půjde
o e-shop, produktový katalog či magazín? Jak si zajistíme aktuálnost obsahu? To vše si určíme
v následující části.
*Pokud máte již nějaký bod hotový, pak jej pouze odškrtněte, případně body doplňte o poznámky,
které vám pomohou získat ucelený přehled o změnách, jež chcete provést.
*V případě, že jste už dříve postavili web například na free blogu nebo na nevhodné doméně, může
být řešením začít od začátku a již vytvořený obsah přesunout na nový web (a pozor: přesunutý
obsah se na tom starém musí smazat). Nechcete-li některý bod vyplňovat, prostě ho proškrtněte.
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Máte již založené webové stránky?

Jaký typ webu jste vybrali/máte založen?
(blog, slevový server, e-shop, katalog)

Vybrali jste a ověřili doménu?

Máte ji zaregistrovanou? (nejlevněji s webhostingem u wedos.cz)

Jakou platformu jste vybrali?

Máte vybranou šablonu?

Šablony
Na trhu je velké množství šablon. Některé nejsou přizpůsobené pro češtinu a jiné nedodržují
základní předpoklady pro úspěšnou SEO optimalizaci. Je proto potřeba pečlivě vybírat a zvážit
i zakoupení šablony podle vašich představ, nebo nakódování vašeho webu na míru. Webové
šablony pro WordPress, které jsou ZDARMA a jsou zároveň responsivní, najdete zde v odkazech níže.

http://ceske-sablony.cz

WordPress šablony zdarma.

http://webaid.cz

Webové šablony zdarma, přečtěte si
licenční ujednání.

http://www.sablony.com

Placené šablony.
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http://themeforest.net

Velký výběr šablon od 25 dolarů.

http://mythemeshop.com

Registrace za 35 nebo 99 dolarů.

http://www.webzoom.cz

Magazín nejen o šablonách.

Další české WordPress šablony najdete zde.

Tvorba obsahu
*V této části si ujasníte další důležitou věc: kdo, kdy a jak bude tvořit obsah. Sepíšete si základní
rozvržení webu a texty, které potřebujete vytvořit.
*Pokud si zakládáte web blogového typu, budete vkládat několik druhů obsahu. Pakliže tam budete
mít i produkty, přibydou ještě fotky produktů a jejich popisky.
Stručné rozdělení obsahu na webu
`` Stránky
Stránky bývají na webu umístěny napevno (na jednom místě). Existují hlavní stránky a podstránky. Nejdůležitější části webu by měly mít vytvořenu vlastní stránku s popisky, která bude
umístěna přímo v menu. Méně důležité části webu mohou být umístěné na podstránky, které
se uživateli zpravidla objeví po najetí nebo kliknutí tlačítkem myši na nadřazenou stránku.
Příklad: Na webu, na němž chcete vydělávat na sjednání pojištění, bude stránka pojištění. Tam
umístíte nějaký objednávkový nebo poptávkový formulář, který si vygenerujete v provizním programu. Tato stránka navíc obsahuje podstránky „havarijní pojištění, cestovní pojištění, povinné ručení“,
kde jsou umístěny formuláře pro objednávku nebo sjednání konkrétního pojištění.
`` Příspěvky
Příspěvky jsou články, které pravidelně publikujete na webových stránkách. U příspěvků si
potřebujete stanovit, jak často je budete publikovat, a určit si témata a okruhy i přesný obsah
článků na určité časové období dopředu. Články by měly na sebe tematicky navazovat.
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`` Rubriky
Rubriky jsou části webu, které slouží k třídění příspěvků/článků. Pokud na webu tvoříte obsah
zahrnující více témat, vkládáte jej do různých rubrik. Tím usnadňujete návštěvníkům hledání informací a zároveň vyhledávačům umožňujete posoudit, zda je váš web „odborníkem“
na vyhledávaný dotaz. Rubrika může mít také podrubriky, nebo můžeme například dvě hlavní
rubriky umístit vedle sebe do hlavního menu.
`` Štítky
Každý článek by měl mít nějaké štítky. Štítky jsou klíčová slova a fráze, která vystihují obsah
článku. Přes štítky pak často chodí návštěvníci z vyhledavačů. Výhodou štítků je, že v nich –
na rozdíl od textu v článku – můžeme použít překlepové fráze. Příklad: Město Bangkok lidé
vyhledávají i pod špatným názvem Bankog a tak toto slovo můžeme použít jako štítek u článku o dovolené v Bangkoku.
`` Nadpisy
Nadpisy a podnadpisy umožňují lepší orientaci v textu. Nadpisy mají být stručné, výstižné
a měly by obsahovat klíčové slovo, které se pojí s obsahem článku. Nadpisy označujeme v editoru jako H1, H2, H3 atd., přitom H1 je většinou automaticky název stránky nebo příspěvků.

TVORBA OBSAHU
Napište, jaké jsou hlavní cíle webu:

Jaké části bude obsahovat menu?
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Vypište si hlavní stránky a podstránky, které chcete mít na webu.
(Zjistíte, kolik potřebujete textu)

Jaké rubriky potřebujete mít pro rozdělení obsahu?

Kdo bude tvořit obsah webu?
(Budete to vy, nebo bude někdo pomáhat? Máte někoho na korektury?)

Kolik času na tvorbu obsahu máte? Jak často budete publikovat?
(1 kvalitní článek = 1 až 3,5 hodiny)

Dokázali byste definovat svého ideálního čtenáře?
(Ten, kdo vám bude fandit a ještě nakupovat)
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TYP OBSAHU
Jaká je vaše Core Message?

Jaké typy obsahu chcete vytvářet?
(Video, články, rozhovory, infografika, e-booky…)

Jmenujte produkty a služby z oboru, které budete na webu nabízet?

Jaké autority v oboru můžete oslovit, aby s vámi udělaly rozhovor?

Jaké zdroje jste našli pro reálná data, která můžete využít pro svůj obor?

Ve frázích jmenujte specifické názory (které jste objevili) a nekalosti,
na které můžete upozornit.
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Konkrétní obsah
*Část pracovních listů „konkrétní obsah“ slouží k tomu, abyste měli výhled do budoucna, jak bude
váš web a obsah na něm přibývat. To znamená, že ne vše musíte mít na webu hned na začátku.
Příklad: je lepší mít ze začátku jen jednu rubriku, pokud nemáte do druhé co dát. Stejně tak je lepší
mít jen pár stránek, než jich mít na webu mnoho s často používaným textem „Na přípravě této
stránky pracujeme.“
Až bude obsah na webu, odškrtněte si, že je hotový.
Názvy tvořte s pomocníky pro výběr klíčových slov Sklik.cz nebo Google Adwords.
Stránky a podstránky
Vypište konkrétní názvy stránek, které postupně přidáte na web
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Rubriky a podrubriky
Vypište názvy rubrik

Hotovo

Články a rozhovory
Vypište přesné názvy článků
(volně na sebe navazují, některá obsahují čísla a KW)

Hotovo
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Návštěvnost – zdroje
*Tato část slouží k tomu, abyste si uvědomili, jaké zdroje chcete opravdu aktivně využívat a odškrtli si
je až v momentě, když se tak skutečně stane. Opět platí, že vše potřebujete dělat postupně. Takže k některým zdrojům návštěvnosti se dostanete později a některé nemusí být pro vás a váš obor vhodné.
V tabulce máte kolonku pro číslo (hodnotu). Očíslujte si zdroje návštěvnosti podle toho, jakou prioritu jim dáváte od 1 do 10, kdy 10 znamená prioritu nejdůležitější. Pokud najdete nový zdroj
návštěvnosti, připište si jej.

Zdroje návštěvnosti
Vyhledávače Google a Seznam
Sociální sítě:
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Mailing (můžete odškrtnout, až nasbíráte první e-maily
a odešlete první e-mail)
Blog (máte podpůrný blog, ze kterého můžete získat
odkazy a návštěvnost?)
Video marketing
Youtube
Vimeo
Stream.cz
Komentáře na webech (vypište si pár konkurenčních
webů s možností komentářů)
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Diskusní fóra (budete aktivní na diskusních fórech
z vašeho oboru? Na jakých?)

Elektronické knihy (budete vytvářet e-booky a PDF?)
Níže odkazy k propagaci knih:
Promo video na e-book
XBook.cz
Root.cz
Eknizky.sk
MyEbook.cz
EbookEater.cz
KnihyKeStazeni.cz
MladyPodnikatel.cz
PPC reklama
PPC reklama na Facebooku
PPC reklama na Google
PPC reklama na Seznam.cz
Remarketing
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PR tiskové zprávy
Firemní oborové katalogy

PR články na tematických webech

Kuponové weby, slevové servery

Vyhledávače zboží

Grafika, infografika, vlastní fotky

Podcasty, které nahrajete na web
a například na iTunes.com

Cizí e-maily, newslettery
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Soutěžní weby a soutěže
www.Ceske-souteze.cz
www.soutez.cz
www.soutezaci.cz
www.souteze24.cz
www.internetove-souteze.cz
www.HyperSouteze.cz
www.webSouteze.cz
www.VyhrajTo.cz
RSS odběry:
www.novinky.cz/deniky
www.weblogy.cz
jyxo.cz/clanky/
www.bloglines.com/
www.kratce.cz/
www.pravednes.cz/
clanky.cz/
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Tvorba zpětných odkazů
Aby Vaše webová stránka mohla růst a získat návštěvníky, musí mít nějaké vstupní
brány, kudy návštěvníci přijdou. Mohou tedy přijít přes odkazy, které jim nabídne vyhledávač
Google či Seznam, nebo přijít přes zpětné odkazy umístěné na jiných webech, v PDF materiálech, pod videi, na sociálních sítích a podobně.
Počet a kvalita zpětných odkazů hraje roli při rozhodování vyhledávačů, zda je váš
web ten nejvhodnější pro dotaz uživatele. Proto, aby váš web našly vyhledávače, potřebujete
zaregistrovat web tam, kde vyhledávače weby hledají a posuzují. V další fázi pak budujete
zpětné odkazy, které můžete jednoduše rozdělit na placené a neplacené budování zpětných
odkazů.
Základní odkazy:
„Základní odkazy a popisky firmy (webu) musí být optimalizovány na klíčová slova.“
`` Google:
`` 		https://www.google.com/webmasters/tools
`` http://www.google.cz/business/placesforbusiness/
`` nebo https://www.google.com/local/business/
`` Seznam:
`` 		http://odkazy.seznam.cz/
`` 		http://www.firmy.cz/firma/pridej
`` Další odkazy, které Seznam doporučuje:
`` 		http://topkontakt.idnes.cz/
`` 		http://najisto.centrum.cz/
`` 		http://www.aaapoptavka.cz/
Indexování nově vytvořeného a přidaného obsahu na web:
Google:

https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?pli=1

Seznam:

http://search.seznam.cz/pridej-stranku

Facebook: https://developers.facebook.com/tools/debug/og/object/
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Klíčová slova:
Každý zpětný odkaz by dnes měl mít různý formát. Je tedy potřeba vypsat si klíčová slova, vypsat si je v různých frázích a vyskloňovat si je podle vyhledávacích dotazů. Pak stačí zapisovat
si do tabulky weby, na kterých jste odkaz umístili a přesné znění odkazů. Vyhnete se tak nepřirozenému portfoliu odkazů (například desítky zpětných odkazů na jedno slovo v prvním pádu).

Klíčová slova pro zpětné odkazy
Téma 1

Téma 2

Téma 3

Placené zdroje zpětných odkazů
Pokud pracujete v konkurenčním oboru, nebo chcete svůj web posunout dál, dostanete se
časem k fázi, kdy budete potřebovat strategicky nakupovat odkazy na webech, které jsou
často navštěvovány. Takový odkaz nemusí mít pouze podobu odkazu v textu, ale může jít
i o obrázek, banner nebo jiný formát reklamního prvku.
Nejčastěji využívaný způsob v českých končinách je objednání PR článků na tematických
webech. Můžete si článek sepsat a zaplatit za zveřejnění, nebo si můžete článek nechat sepsat a umístit. Pak pouze schvalujete obsah, formu a místo umístění.
K poptávkám na sepsání a umístění článků se používají diskusní fóra a veřejná tržiště.
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`` Diskusní fóra:
`` www.Webtrh.cz
`` www.WebDeal.cz
(Nevýhoda: zdlouhavé domlouvání a často nekvalitní spolupráce)
`` Tržiště pro nákup článků:
`` www.Placla.cz
`` www.kupclanek.cz
(Nutno hlídat kvalitu webů, na kterých článek umístíte – podmínit Ranky nebo návštěvností)
Neplacené zdroje zpětných odkazů
Samozřejmě se ze začátku soustřeďte na získávání kvalitních odkazů zdarma. Takové odkazy
můžete získávat:
``
``
``
``
``

výměnou,
z komentářů pod tematickými články,
z diskusního fóra a podpisů,
z kvalitních oborových katalogů,
ze sociálních sítí (Twitter, LinkedIn, Google+, Facebook).

Zdroje zpětných odkazů
(Vypisujte a vkládejte získané zdroje zpětných odkazů)
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Výměna zpětných odkazů
Výměna zpětných odkazů se řídí pravidly. Nemá smysl vyměnit odkaz na webu s někým, kdo
vám vloží odkaz do seznamu odkazů bez přidaného textu nebo popisku. Odkazujete-li na někoho, je nejlepší, když má více webů; odkážete na jeho web a on na oplátku vloží odkaz na vás
na jiný web, než na který odkazujete. Tato forma odkazování je nejúčinnější.
Evidujte si weby, s kterými jste vyměnili odkazy a pokud to jde, ukládejte si přesnou URL adresu, kde je umístěn váš odkaz (pro budoucí kontrolu, editaci nebo zrušení).
P.S. Pro výměnu odkazů využijte weby z vašich oborů a také naši členskou sekci, kde můžete v komentářích takovou výměnu poptávat.

Vaše weby, kde domluvíte výměnu a přesné URL adresy
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Odchozí odkazy
Stejně důležitá volba na Vás čeká u odkazů, které odvádí uživatele pryč z webu. Odchozí
odkazy mají uživateli pomoci s řešením jeho problému nebo poskytnou odpověď na otázky.
Odkazujte na autority v oboru, na data a články, které potvrzují vaše tvrzení.
Takové odkazování je přirozené, a pokud autority začnou navštěvovat uživatelé vašeho webu,
budou daleko přívětivější pro budoucí spolupráci. Odkaz na autority je zároveň způsob, jak
cílit na klíčová slova konkurence, jako je například webová adresa nebo jméno.

Poznámky
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SEO optimalizace
Je to soubor drobných úprav webu tak, aby byly stránky přehlednější a lépe dohledatelné
pro roboty vyhledavačů i pro uživatele. Cílem je přivést na web více reálných uživatelů, kteří
hledají odpovědi na otázky, jejichž řešení najdou právě na vašem webu.
Optimalizaci z větší části řeší správně nastavená obsahová strategie a budování zpětných
odkazů.
K SEO optimalizaci je výborné přizvat odborníka, avšak až v momentě, kdy máte co zlepšovat
– tedy kdy již máte výsledky a chcete je zlepšit.
Výhody:
`` Dlouhodobě nejlevnější zdroj návštěvnosti.
`` Přivádí relevantní návštěvníky.
`` Zvyšuje důvěru uživatelů.
Nevýhody:
``
``
``
``

Nutná znalost problematiky.
Výsledky nejsou hned.
Nutnost sledovat trendy.
Nikdy to nekončí.

Zde najdete odkaz na PDF soubor o SEO optimalizaci, který vytvořila česká pobočka společnosti Google.

Sociální sítě

Sociální marketing – využívejme internetové komunity na 100 %.
Začněme trochu netradičně. Tím, co vám většina marketérů neřekne.
Sociální sítě jsou jako rakovina, velmi rychle prorostly internet i společnost a prozatím
na ně nebyl nalezen žádný lék. Sociální sítě jsou prostě novodobý fenomén a ve světě neustále roste počet uživatelů i objem dat (obrázků, příspěvků, videí), která jsou sdílena s ostatními
uživateli internetu.
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Ještě před pár lety jsme si nedokázali představit, že budeme mít profil na Facebooku. A dnes?
Dnes je na Facebooku téměř každý.
Podívejte se na libovolnou webovou prezentaci firmy, e-shopu nebo neziskové společnosti.
Zjistíte, že 9 z 10 webových stránek jsou nějakým způsobem napojeny na některou sociální síť.
Výhody sociálních sítí:
``
``
``
``
``
``

Nízké vstupní náklady.
Oslovení cílové skupiny.
Široká základna uživatelů.
Dlouhodobá perspektiva.
Výborné na udržení zákazníka.
Budování povědomí o značce.

Nevýhody:
`` Mění se trendy.
`` Sociální sítě mění podmínky užívání.
`` Časově náročné.
Položme si tedy základní otázku: Co jsou sociální sítě?
Sociálním sítím rozumějme jako místu na internetu (webové stránce), kde se sdružuje určitá komunita lidí a sdílí své zážitky a názory.
Sociálním marketingem je pak jakákoliv interakce mezi Vámi a kýmkoliv, kdo je v nějaké
komunitě na internetu.
Jednotlivé sociální sítě se od sebe navzájem velmi liší. Lidé si velmi často myslí, že nejdůležitější je být hlavně na té největší sociální síti (Facebook), to ale nemusí být vždy pravda.
V Česku je řada oborů, pro které jsou důležitější jiné komunitní sítě - a právě jiné sítě jsou pro
podnikání klíčové.
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Mezi nejdůležitější sítě v Česku patří:
``
``
``
``
``
``

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Foursquare
Pinterest

Můžeme ještě zmínit předchůdce sociálních sítí v Čechách, například portál Lidé.cz nebo LíbímSeTi.cz, kde se lidé dodnes sdružují (hlavně za účelem seznámení).
Například programátor získá daleko lépe kontakt na svého budoucího zákazníka na LinkedIn,
Google+ a případně na Twitteru, než na sociální sítí Facebook. Čím to je?
Je to tím, že zmíněné sítě (LinkedIn, Google+ a Twitter) užívají v Česku právě lidé, kteří se zabývají
technologiemi, online podnikáním a mají užší specializaci. Samozřejmě – i zde existují výjimky.
Sociální marketing zvládne opravdu každý. Pokud myslíte, že o něm nic nevíte, nebrání
Vám to v tom, abyste začali něco dělat. S velkou pravděpodobností totiž již marketing na sociálních sítích děláte (pokud jste dnes nezapnuli PC poprvé v životě). Je důležité myslet na to,
že marketing na sociálních sítích není o tom, že dnes založíte profil a zítra se vám pohrnou
objednávky.
Marketing na sociálních sítích je dlouhodobá reklama založená na budování vztahů a důvěry
– budování komunity.
Pokud toto nechcete dělat a chcete peníze hned, vyzkoušejte jinou formu reklamy, jako je
třeba PPC. V komunitě nemůžete na své zákazníky tlačit, aby něco rychle koupili; to
je zase velmi rychle ztratíte. Můžete však vybudovat vztah a získané kontakty informovat o novinkách a zásobovat je hodnotným obsahem. Také s nimi můžete komunikovat více „friendly“
způsobem, který je nyní IN.
Pro jaký typ produktu a obor je vhodný sociální marketing – je vhodný pro vaše podnikání?

83

Jak se rodí úspěšný projekt
Přemýšlíte, zda založit firemní profil a začít propagovat svůj affiliate tímto způsobem? Odpověď je ANO – udělejte to. Jen je potřeba si uvědomit několik věcí:
``
``
``
``

Je potřeba zvolit správné sociální sítě.
Pokud jich máte více, zvolte prioritní sítě.
Každá interakce Vás stojí čas a tedy peníze. (Kolik času máte?)
Další body jsou uvedeny v pracovních listech.

Pokud jsou vaši zákazníci starší lidé, vůbec to nevadí. Nejrychleji rostoucí věková skupina
na internetu a sociálních sítích jsou právě starší lidé nad 40 let (v závislosti na území). Je to
dáno tím, že mladší lidé již na sítích v drtivé většině jsou (často pod mnoha účty). Mění se
pouze čas strávený na síti a také způsob používaní. Zatímco dříve jsme seděli u počítače, dnes
mladí lidé sedí u chytrých telefonů. Mění se tedy způsob komunikace mezi uživateli.
Naštěstí má sociální marketing velké výhody:
``
``
``
``

Jednoduchost; začít můžete kdykoliv a propagovat může kdokoliv.
Dostupnost; marketing nestojí prakticky nic a profil založíte za pár minut.
Dlouhodobost; jen marketing, který stojí málo a má dlouhodobý dosah, je EFEKTIVNÍ.
Nepotřebujete webové stránky; můžete začít propagovat produkt bez nákladů za webu.

Otázka volby
Pokud si tedy chcete vydělávat jako affiliate partner, nemáte volbu, zda na sociálních sítích budete.
Máte volbu, na jaké sociální síti budete a jakou komunitu si budete budovat. Na každé
sociální síti také můžete propagovat trochu jiné služby nebo produkty.
SEO a sociální sítě
Jedním z důvodů, proč být na sociálních sítích, je lepší viditelnost webových stránek ve výsledcích
vyhledávání. Vyhledávače si samozřejmě všimly, že lidé tráví stále více času na sociálních sítích.
Proto se tomu přizpůsobují a obsah, který se sdílí na sociálních sítích, vyhodnocují. Také vyhodnocují propojení webových stránek se sociálními sítěmi. Takové stránky, které mají napojení na sociální sítě, jsou pro ně důvěryhodnější.
Představte si, že každé propojení s webem (sdílení příspěvku nebo like u článku či fotky)
je tenká nitka, kterou se může kdokoliv dostat na vaše webové stránky. Tam si může přečíst a prohlédnout obsah, přihlásit se k odběru novinek, sdílet příspěvek, nebo prokliknout
na stránku s produktem (přes váš affiliate odkaz) a nakoupit.
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Úplně nejlepší je, pokud se vám podaří toto propojení využít tím způsobem, že uživatelé
obsah nejen opětovně sdílí, ale pomáhají ho tvořit a vylepšují svými komentáři.
Pojďme si projít jednotlivé sociální sítě, abychom si mohli určit, které využijete, jaké produkty budete propagovat a kolik času a kdo bude trávit tvorbou obsahu.
Facebook
Facebook je nesporně nejdůležitější sociální síť v současnosti. Dává nejvíce možností,
jak propagovat produkty nebo služby a získávat provize z prodejů. Zároveň podporuje vaši
značku a činnost, kterou děláte. Je to také jeden z nejlepších zdrojů neplacené návštěvnosti
webových stránek na internetu. Nebýt aktivní na Facebooku je pro podnikatele velmi citelné
oslabení jeho možností získat peníze bez velkých investic.
Počet uživatelů Facebooku
V současné době má Facebook přes 1 miliardu profilových účtů. V ČR je počet profilů odhadován na 3 750 000 (ne všechny profily jsou aktivní). To je přibližně třetina celé populace
a více než polovina uživatelů internetu.
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40 % Čechů na Facebooku je starších 24 let. Facebook tedy umožňuje cílit na všechny
věkové skupiny a oblasti lidských zájmů. 51 % českých uživatelů jsou ženy a 49 % muži.
Jak můžete propagovat na Facebooku?
Facebook má oproti ostatním sociálním sítím velkou výhodu. Umožňuje totiž použít množství
reklamních prvků, které lze velmi dobře cílit. Také je zde celá řada možností, jak budovat komunitu bez nutnosti finanční investice. Propagujete pomocí:
1. Osobních profilů:
`` Příspěvky/stav.
`` Fotky, alba, videa s odkazy.
`` Události.
2. Stránek:
`` Stejné možnosti jako osobní profil.
`` Placená reklama v kanálu vybraných příspěvků.
`` Placená reklama v pravém sloupci.
3. Skupin:
`` Propagace v cizích skupinách.
`` Propagace ve vlastní skupině.
Osobní profil slouží ke komunikaci s přáteli a budování důvěry pomocí osobních vztahů.
Stránka na Facebooku umožňuje vytvořit stálou a aktivní komunitu se zájmem o určitý
obor. Díky správné optimalizaci stránky může významně podpořit návštěvnost a viditelnost
webových stránek. Umožnuje velmi levné a rychlé způsoby placené inzerce za účelem navýšení počtu fanoušků, nebo propagace produktů a webových stránek.
Skupina se vytváří za jiným účelem. Skupiny mohou být otevřené, uzavřené nebo tajné.
Do otevřených skupin na Facebooku se může přidat každý (často po schválení administrátorem) a přidávat příspěvky, které mají být k tématu založené skupiny.
Vytvořením vlastní otevřené skupiny si můžete zajistit inzertní prostor, kam se budou sami hlásit uživatelé se zájmem o dané téma. Velkou nevýhodou skupin je nadměrné spamování a netematické příspěvky uživatelů, které vedou k celkové degradaci skupin a útlumu jejich aktivity.
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Google+
Google+ je poměrně nová sociální síť, kterou mnoho „marketingových odborníků“ podceňuje a prohlašují ji za neúspěšnou. Pravdou je, že v Čechách ani ve světě zatím nemá takovou
oblibu. Ale vzhledem k tomu, že ji nevlastní nikdo jiný než Google a jednotlivé služby této sítě
se dají výborně propojit, měl by si profil na této síti založit úplně každý.
Počet uživatelů na Google+ překročil 0,5 miliardy a je to tak druhá nejpoužívanější sociální
síť na světě. Je pravda, že drtivá většina účtů je neaktivních a uživatelé využívají pouze Gmail.
``
``
``
``

Počet uživatelů ve světě 0,5 miliardy.
Počet uživatelů v ČR 400 000.
Každý měsíc se použije tlačítko Google+ 250 000 000×.
Profil zobrazí 135 milionů lidí.

Profil vám vzniká automaticky založením Gmail účtu, je však potřeba profil vyplnit, tzv. „aktivovat“. Profil pak můžete propojit s webem a do informací na profilu můžete umístit
řadu odkazů, které mohou směřovat na váš web.
Můžete si také spárovat profil s vaším webem nebo příspěvky na blogu, kdy dojde k tzv.
autorizování obsahu, který tvoříte. Výsledkem takového činu je podstatné zvýhodnění těchto
autorizovaných příspěvků ve vyhledávači Google (fotka u výsledku vyhledávání, lepší pozice).
Na Google+ je skvělé, že pod stejným účtem můžete spravovat profil na Youtube, e-mail, Google+ a vyhledávat relevantnější výsledky ve vyhledávači a také můžete pomocí Google Hangout pořádat webináře, které podstatně navyšují počet platících zákazníků, protože můžete
komunikovat přímo se zájemci o produkt nebo službu.
Na profilu Google+ máte podobné možnosti propagace jako na Facebooku:
``
``
``
``

Vytvořit soukromý profil
Vytvořit Firemní stránku
Vytvořit komunitu
Vytvořit událost – pozvánku
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Twitter
Na Twitteru se sdružují především lidé se zájmem o IT technologie a internetoví
podnikatelé. Právě proto se vám tam vyplatí být. Osobně využívám Twitter hlavně pro výběr
zajímavých zdrojů informací o dění na internetu.
Twitter v číslech:
`` Počet uživatelů ve světě 200 mil.
`` Počet uživatelů v Čechách 150 000+
`` Počet tweetů denně 0,5 miliardy.
Možnosti propagace na Twitteru
Na Twitteru musíte znát tři pojmy:
`` Tweets – příspěvky o 140 znacích s možností přiložit obrázek nebo odkaz.
`` Following – účty, u kterých sledujete aktivitu.
`` Followers – účty, které sledují vaši aktivitu.
Na Twitteru doporučuji být každému, protože dosah tweetu je údajně 2x větší než dosah
sdíleného příspěvku na Facebooku.
K propagaci ho můžete použít nepřímo – propojením sociálních ikonek s webem (nemusíte mít aktivní účet, návštěvníci webu tweetují příspěvky na své profily).
K propagaci přímo – založíte si profil a aktivně se podílíte na tvorbě obsahu Twitteru, získáváte Followery a zvyšujete dosah vašich příspěvků.
LinkedIn
LinkedIn je profesní sociální síť, slouží tedy k vašemu profesnímu růstu v oboru. Pokud jste
si vybrali pro propagaci tuto síť, je dobré se zde stát odborníkem ve svém oboru. Proto si vytvořte profil na LinkedIn, který optimalizujete na daný obor. Získáte tak snadněji důvěru vaší
komunity a také vám mohou přijít nabídky na lukrativní pracovní pozice a spolupráce.
`` Počet uživatelů ve světě 200 mil.
`` Počet uživatelů v ČR 242 000+
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Velmi často se využívá LinkedIn pro hledání nových partnerů pro multilevel marketing, který
má k affiliate blízko. Propagovat produkty můžete na profilu nepřímo tím, že si vložíte na svůj
web ikonky pro sdílení příspěvků z webu na LinkedIn. Takové sdílení příspěvků vám zároveň
aktualizuje profil a vy se tak stáváte viditelnější na této sociální síti.
Další sociální sítě jsou pouze doplňkové, přesto se vám vyplatí o nich vědět a v případě
úzké specializace pro vás mohou být velmi přínosné.
Pinterest
Je to sociální síť zaměřená na sdílení obrazových příspěvků. Je ideální, pokud rádi fotíte nebo
vytváříte grafiku. Na Pinterestu je aktuálně přes 70 milionů uživatelů a toto číslo rychle roste.
Proč propagovat na Pinterestu?
Pinterest je výhodný z několika důvodů:
`` Pokud chcete propagovat pomocí obrázků, zvedne vám návštěvnost.
`` Pokud založíte e-shop, pak vám může fotka zboží na Pinterestu zajistit cíleného zákazníka.
`` Cestujete-li rádi a fotíte, fotky na Pinterestu vám zajistí pozornost.
Pinterest má podle průzkumu lepší konverzní poměr objednávky na webu než Facebook. Také má vyšší hodnotu průměrného nákupního košíku a lidé, kteří přijdou ze sítě Pinterest, prochází v průměru méně stránek než uživatelé Facebooku.
Jak vypadá Pinterest
Po založení účtu na Pinterestu si vytváříte nástěnky s obrázky, které můžete popsat a řadit
do kategorií, aby se zobrazily více lidem. Vyhledávat a přidávat obrázky můžete i podle místa
pořízení. V profilu si vyplníte osobní údaje, zájmy a přidáte odkaz na webové stránky. Pak
vám již nic nebrání sdílet obrazové materiály. Na Pinterestu, stejně jako třeba na Twitteru, vás
mohou lidé sledovat.
Velkou výhodou pro vás je, pokud si na web dáváte velké množství vlastních fotografií. Pinterest umožnuje vložit tlačítko pro „přišpendlení obrázků“ z vašeho webu přímo na profil. Získáváte návštěvníky webových stránek a svým způsobem jde opět o budování zpětných odkazů.
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Další sociální sítě
V Čechách stále část lidí využívá seznamovací portály Lidé.cz nebo LíbímSeTi.cz; pokud jste
pěkná slečna, ráda fotíte, můžete zde propagovat třeba módní oblečení nebo spodní prádlo :-),
ale jinak zde kromě seznámení nemůže affiliate partner hledat velký úspěch.
Další sociální síť, kterou zmíním je Foursquare.
Foursquare
Je to sociální síť, která slouží k propagaci míst v reálném světě. Svým způsobem jde o „geocaching“. Uživatelé Foursquare navštěvují různá místa (bary, restaurace, kavárny, obchody)
a sdílí svoji pozici na tomto místě. Čím více míst a čím častěji je navštěvují, tím větší dosah
na této síti mají.Pokud tedy ještě k online prodeji vlastníte i kamenný obchod, je tato síť právě
pro vás. Foursquare má v současnosti asi 50 000 uživatelů z ČR.
Na internetu jsou desítky dalších sociálních sítí, které většinou navštěvují obyvatelé jiných
zemí a tyto sítě nejsou ani přeloženy do češtiny. Proto je myslím není potřeba zmiňovat.

PPC – Platba za proklik

PPC platební systémy se staly jedním z nejpoužívanějších systémů pro placenou inzerci v Čechách. Můžete inzerovat textovými inzeráty a bannery a vybrat si můžete z inzerce u největších firem, jako je:
`` Facebook
`` Google
`` Seznam.cz
Díky využití remarketingu pak můžete díky tomuto systému přivádět návštěvníky opakovaně
a přivést je třeba přímo na stránku produktu, kterou si předtím prohlíželi.
Výhody:

Nevýhody:

``
``
``
``

`` Nutná znalost nastavování.
`` Nutný pravidelný dohled.
`` Stálé výdaje.

Platíte jen za reálné návštěvníky.
Přivádíte zájemce o produkt.
Okamžitý výsledek.
Přesné cílení.
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Video marketing

Video marketing je jedna z nejúčinnějších propagací současnosti. V České republice má podle
statistik největší vliv na nákupní chování TV reklama. TV reklama není nic jiného než 30 vteřinové video. Pokud nejste milionáři, tak je pro vás vhodnější internetový video marketing, který
díky úpravám Facebooku a oblibě Youtube, má stále obrovský potenciál.
Výhody:
``
``
``
``
``
``
``

Zásah více smyslů najednou.
Větší důvěra zákazníka.
Nižší konkurence.
Propojení na sociální sítě a web.
Šance prorazit díky jedinému videu.
Možnost vytvořit z videa produkt.
Vylepšení prezentace.

Nevýhody:
`` Potřeba připravit koncept.
`` Náročné na čas.
`` Nákladné vstupní náklady.
Co natáčet?
Video marketing bude mít u vás největší přínos, když bude zábavný, rychlý, obsahově zajímavý. Můžete vytvářet video návody, prezentace produktů, reklamy, video semináře, zábavná
video, průzkumy, sociální experimenty, proměny a mnoho dalšího.

Vaše nápady, co můžete natáčet:

Priorita

Hotovo
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E-mail marketing

Chcete si zákazníka udržet? Chcete získávat zákazníky bez neustálých investic do návštěvnosti? Pak určitě zbystřete. Mailing je stálice výkonnostního marketingu a pomáhá nám vytvářet
zázemí stálých zákazníků. Když si vezmete všechny možnosti, jak můžete se zákazníkem opakovaně komunikovat, tak je email stále nejefektivnější metoda.
Výhody:
``
``
``
``

Opakovaná komunikace.
Získám kontakt pro pozdější prodej.
Lidé u e-mailu tráví nejvíce online času.
Nízké vstupní náklady.

Nevýhody:
`` Nutnost segmentace.
`` Statistika jako důležitý faktor.
Aby byl mailing účinný, je potřeba si určit, proč e-maily budu sbírat. Jaký je účel?
Proč sbírám e-maily?

Proč je zákazník ochotný darovat mi kontakt?
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Jaký obsah budu posílat?

Jak často budu konkrétní obsah posílat?

Kde budu získávat emaily?

Priorita

Hotovo

Jaké záchytné nástroje využiji?

Priorita

Hotovo
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Boj o zákazníky v ulicích
Jestli myslíte, že souboj o zákazníky v ulicích je dnes k ničemu, tak se pletete. Mimo internet
máme možnost zasáhnout 100 % populace – a to je rozhodně důvod k zamyšlení. Propagací
offline můžete hodně získat, nevýhodou je však obtížnější měřitelnost výsledků a s tím související horší plánování celé kampaně. Pokud však podnikáte v určitém regionu, je pro vás tato
propagace nezbytná.

Umění generála

Představte si, že válčíte v reálném prostředí a potřebujete obsadit všechny strategické body,
díky kterým ovládnete trh. Vyberte vhodná místa i správnou formu oslovení a brzy začnete
vyhrávat. Pak již zbývá jen získat strategické spojence a šikovné spolubojovníky… a vítězství
je naše.
Jaké možnosti venkovní propagace můžete využít?
``
``
``
``
``
``
``
``
``

Vzhled obchodu
Obchodní zástupci
Propagační akce
Letáky
Plakátovací plochy
Televize
Rádia
Pohyblivá reklama
Spolupráce s odborníky

Jaké mají jednotlivé možnosti výhody, nevýhody a dopady?

Vzhled obchodu

Nic není tak podceňováno, jako vzhled fasády, lokalita, kam za vámi má klient přijít. Venkovní
vzhled také ovlivňuje, jaký typ zákazníka k vám přijde. Chcete mít navštěvovaný kamenný obchod? Nebojte se investovat do vzhledu výlohy, vývěsního štítu a poutavé barvy fasády. Všimněte si, že úspěšné obchody mají často křiklavé barvy fasády. To není náhoda.
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Výhody:
`` Dlouhodobé zviditelnění.
`` Přitahujete své ideální zákazníky.
`` Reklamní prostor zdarma.
Nevýhody:
`` Vysoké vstupní náklady.
`` Postupné opotřebení.
`` Časem vzniká slepota.

Jak můžete hned teď zlepšit vzhled obchodu?

Priorita

Hotovo

Obchodní zástupci

Armáda vycvičených obchodních zástupců sice patří hlavně do obchodní strategie, rozhodně
však souvisí s marketingovou strategií. Obchodní zástupce má možnost oslovit cíleně strategické partnery i zákazníky a získat si jejich 100% důvěru. Momentálně není nic účinnějšího,
než zkušený obchodní tým.
Výhody:
``
``
``
``
``

Oslovení zákazníka v jeho bezpečné zóně.
Akvizice klíčových partnerů.
Získání cílených zákazníků.
Nejvýkonnější způsob oslovení.
Odměňování za výkon.
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Nevýhody:
``
``
``
``
``

Nedostatek profesionálů.
Nezodpovědný přístup obchodníka.
Zaškolování.
Ne všichni obchodníci vydělají.
Počáteční investice do pracovních podkladů.
Kde nejlépe využijete obchodní zástupce?

Priorita

Hotovo

Letáky

Výborný způsob, jak dostat své reklamní sdělení až do domácností, kde si ho může přečíst
celá rodina, je využití letáků. Pomáhá upevnit povědomí o vaší činnosti a můžete cíleně oslovit
pouze lokality, kde máte největší pravděpodobnost získat zákazníka.
Výhody:
``
``
``
``

Snadná realizace.
Nízké vstupní náklady.
Cílené oslovení v lokalitě.
Reklama až do domácnosti.

Tip pro vás!
Na formátu reklamního sdělení záleží. Chcete oslovit seniory? Přidejte do letáku křížovku se
soutěží o vaše produkty. Chcete získat důvěru? Pošlete osobní dopis s referencí a poukazem.
Výsledky průzkumu dokazují, že obálku otevře 99 % lidí bez ohledu na to, zda je adresována
na jméno. Obálky se navíc otvírají až doma (na rozdíl od letáků končících v koši) a voucher
na vaše produkty tak zůstává ležet na stole a je k dispozici pro všechny členy domácnosti.
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V jakých lokalitách můžete použít letáky?

Priorita

Hotovo

Plakátovací plochy

Billboardy a lokální výlepy letáků a reklamní plachty jsou účinný reklamní prostor. Je však klíčové přesně vytipovat lokalitu a udělat dobrý grafický návrh, který bude viditelně obsahovat
všechny podstatné informace a výzvu k akci.
Výhody:
`` Konkrétní sdělení.
`` Oslovení široké veřejnosti.
`` Cílení podle lokality.
Nevýhody:
``
``
``
``

Krátkodobý účinek.
Nutnost vytvoření sítě.
Špatná měřitelnost výsledku.
Špatný odhad výsledku.

Jaké přesné lokality jsou pro vás důležité

Priorita

Hotovo
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Televize

Televize má v Čechách největší vliv na nákupní chování spotřebitele. Televize – to nejsou jenom reklamní spoty; jde též o tematické pořady, rozhovory, soutěže.
Výhody:
``
``
``
``
``

Oslovení masy lidí.
Regionální zásah.
Vysoká míra důvěry.
Podpoření brandu.
Cílené oslovení v pořadech.

Nevýhody:
`` Vysoké vstupní náklady.
`` Složitá komunikace s TV.
`` Nutnost kontaktů do TV.
Vytipujte si regionální televize a celoplošné pořady, kde by se vám vyplatilo mít rozhovor,
nebo dát ceny do soutěží.

Jaké TV stanice (i regionální) jsou pro vás důležité

Priorita

Hotovo

Najděte na těchto stanicích důležité pořady

Priorita

Hotovo
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Rádia

Podobně jako televize, tak i rádio zvyšuje důvěru a má široké možnosti využití. Málokdo ví, že
rádio má zajímavé výsledky pouze při dlouhodobé propagaci. V ostatních ohledech se velmi
podobá televiznímu vysílání.
Vytipujte si regionální i celorepublikové rádiové stanice, které poslouchá vaše cílová skupina.
Najděte na nich ideální čas a pořady, kdy by pro vás propagace či vstup měly maximální dopad.

Jaká rádia jsou pro vás důležitá

Priorita

Hotovo

Najděte na těchto stanicích důležité pořady

Priorita

Hotovo

Pohyblivá reklama

Auto polepené reklamním potiskem není jen výborná ochrana proti korozi. Je to také ideální
nástroj pro podporu brandu přímo v lokalitě, kde působíte. Lidé tak mají kontakt na vás stále
na očích.
Výhody:
``
``
``
``

Dlouhodobá propagace.
Reklama v místě působnosti.
Poutá pozornost.
Podpora brandu.
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Nevýhody:
`` Vysoká vstupní investice.
Tip pro vás!
Pohyblivá reklama funguje nejlépe řemeslným oborům a logistickým firmám. Není žádný jiný
obor, kde by měla pohyblivá reklama tak dobré výsledky.

Spolupráce s odborníky

Napadlo vás někdy, že když je někdo v oboru déle než vy, rozhovor s ním zvedne důvěru
čtenářů ve vaše služby? Odborníci ze souvisejících oborů jsou svatým grálem, který většina
podnikatelů nevyužívá. Budujte osobní vztahy a nabídněte odměnu za doporučení.
Výhody:
``
``
``
``

Žádné vstupní náklady.
Vysoká úroveň důvěry.
Dlouhodobý přínos.
Přenos brandu na vaši osobu.

Nevýhody:
`` Ego odborníků.
`` Dlouhodobá komunikace.
`` Malá motivace pro spolupráci.
Začněte lobovat u osob, které mají ve vašem oboru velký vliv.

S kým významným můžete uzavřít spolupráci?
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Marketingový plán
Marketingový plán je vlastně podrobněji zpracovaná strategie k dosažení vaší vize z pohledu
válečného marketingového tažení. Rozdíl je v tom, že se plánuje zpravidla na 1 rok dopředu
a místo sady kompletních akčních kroků zahrnuje pouze propagační a související aktivity.

Firma:

Rok:

Shrnutí produktů, služeb:

Vize:

Poslání – motto:

Hlavní cíl marketingového plánu:
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Silné stránky:
(interní analýza)

Slabé stránky:
(interní analýza)

Příležitosti:
(externí analýza)

Hrozby:
(externí analýza)

Cílová skupina –
zákazníci:

Podrobná charakteristika
zákazníka:

Plán tržeb:

Segment 1: (rozdělení podle demografie)
Segment 2:

Segment 3:

Segment 4:

Poznámky:
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Tržby celkem:

Podíl %
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Produkty a služby v marketingovém mixu
Produkt/služba:

Části marketingového mixu:
Produkt:

(přednosti oproti konkurenci)

Místo:

(distribuční strategie – kde budete prodávat)

Cena:

(jak nastavíte ceny, doba splatnosti faktur atd.)

Propagace:

(hlavní komunikační kanály se zákazníkem)

Produkt:
Místo:
Cena:
Propagace:
Produkt:
Místo:
Cena:
Propagace:
Produkt:
Místo:
Cena:
Propagace:

103

Jak se rodí úspěšný projekt
Dílčí cíle a strategie (jak cíle dosáhnete)
Cíl:
(očekávaný budoucí stav, např. prodej
1000 ks výrobku měsíčně)

Strategie:
(jak cíle dosáhnete, jaké propagační nástroje použijete – podrobněji viz akční
plán níže)

Akční plán – strategie
Aktivita:

Cíl aktivity:
(jakou akci má zákazník udělat)

Popis:
Segment trhu:
(cílový zákazník)

Rozpočet v Kč:

Počet investovaných
hodin:
Datum:

Aktivita:

Cíl aktivity:

Popis:
Segment trhu:

Rozpočet v Kč:

Počet investovaných
hodin:
Datum:
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Aktivita:

Cíl aktivity:

Popis:
Segment trhu:

Rozpočet v Kč:

Počet investovaných
hodin:
Datum:

Aktivita:

Cíl aktivity:

Popis:
Segment trhu:

Rozpočet v Kč:

Počet investovaných
hodin:
Datum:

Rozpočet
celkem:

Potřebných hodin
celkem:

Prošli jsme základy plánování a stanovování priorit a akčních kroků. Poznali jsme svého zákazníka a naučili jsme se sestavit účelnější portfolio produktů. Pochopili jsme základy, jak si
připravit a plánovat marketing. Nyní zbývá jediné: Najít si tým, který nám pomůže naplnit naši
vizi, naše poslání.
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Vedení týmu
váš hvězdný tým
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Začněme růst
Úspěch či neúspěch vašeho projektu závisí na dvou faktorech: Na lidech, pro které pracujete,
a na lidech, s kterými pracujete. Neexistuje žádný úspěšný projekt, který by nekladl důraz
na perfektní servis zákazníkům a s tím související perfektní tým. Možná ten tým ještě nemáte,
ale určitě ho můžete začít teď hned vytvářet.

a) Plánování týmu
Abychom tým vytvořili, musíme si nejdříve udělat analýzu; určíme si při ní, koho potřebujeme
a jaký je současný stav. Potom si rozvrhneme časový nábor dalších členů tak, aby na sebe
všechny aktivity plynule navazovaly.
Sepište si, jak vypadá váš tým nyní. Ukážeme si to nejdříve na příkladu.

Já

účetní

grafik

programátor

projektový
manažer

copywriter

Jak vypadá vaše hierarchické rozdělení?
*Načrtněte strukturu současného stavu týmu
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Nyní je zapotřebí sepsat si všechny činnosti, které ve firmě děláme a stanovit si jejich priority
podle důležitosti i podle toho, jaké činnosti nás naplňují.

Činnost
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Kdo ji vykonává

Priorita

Jak se rodí úspěšný projekt
Nyní se podívejte na soupis činností a vypište, které činnosti, jež nyní děláte vy osobně a mají
pro vás nižší prioritu, by mohl dělat někdo jiný.

Činnost

Priorita

Datum předání

Hotovo
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Čím více předáme méně důležitých aktivit, tím více času a energie nám zůstane na to důležité. Díky tomu porosteme rychleji. V pozdější fázi začneme předávat stále důležitější a důležitější činnosti.
Zamiřte přímo do černého. Znáte současný stav. Teď si připomeňte svou vizi, jak by měl váš
projekt vypadat ve finále. Opět si to ukážeme na příkladu.

Nyní si navrhněte vaši tabulku dle toho, jakou chcete mít strukturu vašeho týmu, abyste beze
zbytku naplnili své sny.
*Pozor, tabulku navrhněte skutečně podle svých přání, nikoliv podle příkladu. Ne každý chce budovat globálně fungující firmu.
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Nyní tedy víte, jaký je současný stav vašeho týmu a máte jasno v tom, jaké činnosti chcete
v brzké době předat; také je vám jasné, jakou strukturu bude mít váš projekt. Zbývá začít –
a to nejde bez klíčových lidí v týmu.

Bez jakých klíčových lidí se neobejdete?
Pozice

Náplň práce

Při výběru lidí na klíčovou pozici vybírejte takové lidi, které byste rádi v budoucnu viděli ve své
firmě na vyšších pozicích.

Jaké vlastnosti a dovednosti potřebují lidé na danou pozici?
Pozice
Charakter
Dovednosti
Pozice
Charakter
Dovednosti
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Pozice
Charakter
Dovednosti
Pozice
Charakter
Dovednosti
Pozice
Charakter
Dovednosti

b) Náborová kampaň
Firma je živý organismus. Živý organismu potřebuje růst a k růstu potřebuje energii týmu. Ale
kde ho získáme?
Výběr lidí do týmu není věc, kterou máte hotovou za týden. Vlastně není hotova nikdy, protože lidé se mění, odchází, stárnou a cyklus se stále opakuje. Proto by měl být tento proces co
nejvíce automatizovaný.
Plánujte výběr zaměstnance na každou pozici měsíce dopředu a ukládejte si kontakty na potenciální náhradníky či posily týmu. Pokud si nemůžete dovolit platit zaměstnance, nijak to
nevadí. Můžete mít ze začátku externí tým a postupně přetahovat lidi přímo pod sebe - podle
toho, jak rychle porostete a s kým se vám bude dobře pracovat.
Nejlepší je najít do týmu pasivní kandidáty na pracovní pozici. Co to znamená? Jsou to šikovní
lidé, kteří mají svou práci nebo své zakázky a nesledují inzertní portály s nabídkou zaměstnání. Podle statistik chce až 70 % zaměstnaných lidí lepší zaměstnání, proto je nejlepší do týmu
rekrutovat právě lidi, kteří sice mají svou práci, ale chtěli by změnu, nebo by chtěli dělat něco,
co více souzní s jejich životní filosofií.
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Sepište si, kde můžete potkat lidi, kteří obohatí vaši firmu:

c) Potřeby a motivace
Co potřebuje tým k tomu, aby mohl úspěšně plnit své úkoly? Jaké jsou potřeby každého jednotlivce? Co motivuje vás i ostatní k maximálnímu výkonu?
Níže bychom si měli vypsat technické požadavky, potřebné zázemí, software i vše ostatní, co
potřebujeme pro psychickou pohodu.
Co potřebujete k tomu, abyste mohli vést úspěšně projekt:
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Co potřebují lidé na klíčových pozicích?
Pozice

Nutné potřeby

Priorita

Motivace
Je-li něco opředeno mýty, pak je to motivace. Motivace každého z nás je podmíněna mnoha
faktory. Naše dětství, charakterové vlastnosti, kulturní prostředí… a ještě mnoho dalšího ovlivňuje, jaký podáváme výkon. Určitě to tedy nelze shrnout do dvou slov finanční ohodnocení.
Sepište si důvody, proč každé ráno vstáváte z postele. Co vás skutečně motivuje?
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Co motivuje lidi ve vašem týmu?

Čím podpoříte týmového ducha?

Zatímco týmového ducha motivují dosažené výsledky a vztahy, jednotlivce více motivuje smysluplnost jeho práce a naplnění jeho vize, životního poslání. Myslete na to při komunikaci
i budování týmu.
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d) Rozdávání úkolů
Jak je možné, že někdo zadání vaší práce pochopí a udělá na jedničku, druhý práci neodevzdá
včas a třetí zvládne splnit úkol až na potřetí?
Chyba není na jejich straně, nýbrž můžeme sypat popel na hlavu pouze sobě. Buď jste totiž vybrali špatného člověka, který nemá pro úkol dostatek motivace, nebo jste úkol zadali
nesprávně a nemůžete se divit, že jste nedostali očekávaný výsledek. Většina z nás žije v domnění, že náš protějšek žije ve stejném myšlenkovém proudu. Takzvaně nám „vidí do hlavy“.
Míváme pak nereálná očekávání. Stanovte si proto s celým týmem způsob zadávání úkolů.
Jedním z důvodů nízké motivace je nedostatečná smysluplnost úkolu, proto by každé zadání
mělo obsahovat tyto body:
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``

Současný stav.
Očekávaný stav.
Přínos pro firmu.
Přínos pro zákazníka.
Postup krok za krokem.
Seznam souvisejících úkonů.
Určení zodpovědnosti.
Kompetence - komu můžeme říci o pomoc.
Termín odevzdání.
Priorita.
Odměna.
Co se stane, když to nebude v termínu.

Pracovník tak bude mít přehled o komplexnosti úkolu, bude vědět, jakou má míru zodpovědnosti za výsledek a uvědomí si, co tým získá společným úsilím; díky tomu bude pracovníkovi
dávat práce mnohem větší smysl. Pokud ví termín a zopakujete mu, jakou má tento úkol prioritu, není důvod, aby nebyla mise splněna včas.
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e) leadership
Jedním z vašich hlavních úkolů, které má ve firmě každý vedoucí pracovník, je být leaderem.
Pro někoho je to věc přirozená, někdo si pravidla moudrého vedení potřebuje osvojit cvikem.
Každý se je však může naučit.
Leadership je - ve volném překladu - vedení člověka k dosažení jeho životního poslání.
Každý člověk má potřebu růst. Každý člověk má své sny a své místo na zemi. Vaším cílem je,
abyste měli v týmu takové lidi, jejichž životní poslání jim můžete pomoci naplnit prostřednictvím práce na vašem projektu.
V praxi jsme všichni sobci. Myslíme hlavně na svůj prospěch, na prospěch své rodiny, firmy,
na své zákazníky. Celý svět se točí kolem nás. Lidé v našem týmu, ale i obchodní partneři, jsou
stejní. Hledejte proto ty průsečíky zájmů, díky kterým můžete růst společně.
V praxi to vypadá takto:

zájmy firmy

zájmy zaměstnance

zájmy jeho okolí

Pokud dodržíte body obsažené v této kapitole, nemělo by se stát, že ve vašem týmu budou
lidé, kteří nesdílí společný zájem na úspěchu.
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f) Aplikace
Vedení projektů je dnes potřeba dělat jasně, přehledně, strukturovaně. Žijeme v 21. století
a tak by se komunikace a organizace uvnitř firmy měla odehrávat profesionálně. Nepotřebujeme vyvíjet svoje vlastní informační systémy, můžeme ale využít pronájmu softwarového
řešení, nebo využít aplikace a služby, které jsou dostupné zdarma.
Zde je pár tipů…
CRM systémy:
`` Systémy pro ukládání a třídění informací o našich zákaznících, díky kterým známe historii
každého klienta a můžeme mu nejen doporučit nejlepší řešení, ale i získat cenné statistické údaje.
`` Některé z nich umožňují i řízení, plánování projektů a interní komunikaci.
`` Příklad: Anabix, Zendesk a mnoho dalších.
Webové aplikace pro řízení úkolů a projektů:
`` Umožňují plánovat a úkolovat jednotlivé členy týmu. Nahrazují neefektivní komunikaci pomocí e-mailů.
`` Příklad: Asana.com, Wrike, Atlassian, Smartsheet.
`` Osobně využívám pro projekty aplikaci Asana.com, která je zdarma pro až patnáctičlenný tým.
Sdílení dokumentů:
`` Evernote.com, Google document.
Na internetu je dnes opravdu velké množství užitečných nástrojů a je na každém, aby si zorganizoval práci podle svého.
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Plán prodejů
vaše pokladnice
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Rozdíl mezi chudým a bohatým
Mezi chudým a bohatým není rozdíl jenom v tom, že jeden má peníze a druhý dře bídu. Hlavní
rozdíl je ve způsobu, jak žijí svůj život. Nazval jsem ho jako soubor pěti P.

5P
1.
2.
3.
4.
5.

Pozornost.
Přemýšlení.
Práce.
Píle.
Peníze.

Pozornost věnují bohatí nejdříve tomu důležitému a až pak ostatním činnostem. Díky efektivnímu využití Paretova pravidla si plánují aktivity. Chudí zkouší stále něco nového a věnují
pozornost malichernostem.
Přemýšlení je výsadou vyspělých států. Zatímco chudý vidí všude překážky, bohatí vidí všude
příležitost pro zlepšení.
Práce chudým nevoní. Stále si na ni stěžují, jak není dost dobrá, je špatně placená a přemýšlí,
jak by mohli svůj čas trávit jinou činností. Pro bohaté je práce zábava. Věnují jí drtivou většinu
svého času.
Píle a silná vůle přináší vítězství. Zatímco bohatí pilně pracují na zlepšení, chudí by nejradši
vůbec nepracovali.
Peníze dělají peníze. Zatímco chudý peníze spotřebovává a investuje impulsivně, bohatí si
osvojují principy moudrého investování. Vědí, že peníze dělají peníze - proto je investují přesně v pravý čas na základě strategického rozhodnutí.
Bohatství nejsou jen peníze. Bohatství jsou naplněné vize. Abychom si svou vizi mohli splnit,
jsou peníze jedním z hlavních faktorů úspěchu.
Představte si nyní, že jste dosáhli svého cíle. Naplnili jste beze zbytku plán, splnili všechny
akční kroky i dílčí cíle. Máte tým podle svých představ a prodeje jdou přesně podle plánu.
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Jaký měsíční příjem má vaše firma?

Kolik na to potřebujete prodat zboží?
Název produktu:

Prodaných kusů:

Cena za kus:

Tržba:

Kolik potřebujete mít zákazníků?

Nyní víte, kolik potřebujete prodávat. Pojďme si teď naplánovat, jak prodávat ve velkém.

Jak prodávat ve velkém
Chcete-li hodně prodávat, potřebujete hodně vědět. Pokud budete mít dostatek informací,
pak není problém, abyste se v brzké době dostali na takový objem prodejů, kterého chcete
dosáhnout. Pomůže vám k tomu pár klíčových informací.
1.
``
``
``
``

Zdroj objednávek
80 % objednávek zpravidla pochází z jediného zdroje.
Jaký je váš hlavní zdroj objednávek?
Můžete tento zdroj objednávek posílit?
Kolik lidí ze 100 objednává vaše produkty? (konverzní poměr)

2. Zdroj návštěvnosti
`` 80 % návštěv zpravidla pochází z jednoho zdroje.
`` Jaký je to zdroj?
`` Můžete tento zdroj návštěvnosti rychle posílit?
`` Jaký je konverzní poměr z tohoto zdroje návštěvnosti?
*Hlavní zdroj objednávek i návštěvnosti může být totožný. Pak je následující postup ještě snazší.
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Postup, jak znásobit prodej:
1. Identifikace hlavního zdroje objednávek.
2. Identifikace hlavního zdroje návštěvnosti.
3. Zjištění konverzního poměru z hlavního zdroje návštěvnosti.
4. Zjištění konverzního poměru z hlavního prodejního kanálu.
5. Analýza možností navýšení zdroje návštěvnosti.
6. Analýza možnosti posílení zdroje objednávek.
7. Příprava marketingových podkladů.
8. Investice do zdroje návštěvnosti a objednávek.
9. Vyhodnocení výsledků.
10. Znásobení investice/optimalizace konverzního poměru.
Uveďme si to na reálném příkladu
Prodáváte konzultační služby v oboru hubnutí. Víte, že hlavní zdroj objednávek je z vaší prodejní stránky na webu a že nejčastěji si službu objednávají ženy mezi 25 až 45 lety života; ženy,
které jsou s vámi v kontaktu delší dobu. Hlavní zdroj návštěvnosti je Facebook, díky kterému
čtenáři chodí na vaše články, ale po příchodu z Facebooku si službu neobjednávají. Přečtou si
článek, sdílejí a pak odejdou.
Nyní zkombinujeme zdroj objednávek s hlavním zdrojem návštěvnosti a vytvoříme si akční
plán marketingové strategie.
1. Krok
Vybereme nejsdílenější články a upravíme jejich obsah a strukturu tak, aby ve čtenářích vzbuzoval více zájmu vyzkoušet vaše služby. Do těla článků vložíte odkazy na prodejní stránku.
2. Krok
Připravíme kopii prodejní stránky, kterou vylepšíme o akční nabídku s výzvou k objednávce dnes.
3. Krok
Nachystáme remarketingové kampaně na Facebooku v PPC systémech na Google a Seznam.cz
*Na tento krok se vyplatí využít jednorázové pomoci specialisty. V remarketingové kampani je také
zapotřebí nastavit vylučování těch, kteří již objednali.
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4. Krok
Začneme propagovat nejsdílenější příspěvky pomocí propagace na Facebooku na vaši cílovou
skupinu (ženy 25 až 45 let).
5. Krok
Na uživatele, kteří navštívili webové stránky, běží remarketingové propagační kampaně vedoucí na stránku s akční nabídkou.
`` Platíte jen za lidi, kteří reálně přijdou na stránku.
`` Přivádíte cílené uživatele.
`` Vylučujete ty, kteří již zakoupili.
6. Krok
Vyhodnotíte návratnost investice. Zjistíte, kolik vás stojí jeden prodej a zjistíte, kolik máte
hrubý zisk.
7. Krok
Navýšíte rozpočet a propagujete jen články, které mají největší dosah a nejnižší náklady za přivedeného uživatele.
Co se stane? Máte jeden významný zdroj příjmů, díky kterému si můžete dovolit zaplatit tým
a zopakovat postup u každého produktu a každého významnějšího zdroje návštěvnosti. Nyní
již nic nebrání, abyste rostli raketovým tempem. Tak přesně takto jednoduché to je.
Pojďme si to naplánovat u vašeho hlavního produktu.

Název produktu:
Cílová skupina:
Zdroj návštěvnosti:
Zdroj objednávek:
Konverzní poměr:
Popis, jak zvednete návštěvnost:
Popis marketingové kampaně:
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Akční kroky

Hotovo

Výsledky
Co se povedlo? Co se nepovedlo? Kde vidíte prostor pro zlepšení? Jaké byly tržby?

Toto není konec. Toto je nový začátek a jsem rád, že jste až sem došli se mnou.

Sepište si další akční nabídky, které můžete využít:
*Např. Akce bačkory 1+1 zdarma
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Co dělat nyní?
``
``
``
``
``
``
``
``

Projděte si celý pracovní sešit znovu.
Pročtěte si svou vizi a vylepšete ji.
Dopište si své cíle a akční kroky.
Sepište si nejdůležitější akční kroky a začněte je plnit.
Najděte si do svého týmu lidi, o které se můžete opřít.
Pracujte hlavně pro lidi, s kterými byste se rádi bavili, i kdyby vám za to neplatili.
Držte nervy na uzdě, strach není dobrý pán.
Nepřestávejte. Jediná situace, kdy můžete prohrát, je tehdy, když se vzdáte.
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