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Pracovní sešit, jak tvořit a navyšovat zisky  
z internetu a pak je do roka 10× vynásobit.
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O autorovi

Začínal jsem před deseti roky jako vyučený číšník 
s půjčkou 150 000 Kč. Postupně jsem realizoval přes 
deset projektů, díky kterým jsem získal zkušenosti 
i  peníze na  kvalitní vzdělání a  na  testování nových 
technik a postupů. 

Dnes organizuji jedny z  největších kampaní svého 
druhu, které oslovují statisíce lidí v Čechách i na Slo-
vensku. Vyvíjím aplikace pro snadnější a  rychlejší 
start podnikání. Aktivně se podílím na osvětě a vzdě-
lávaní dětí i dospělých, kteří se nevlastní vinou do-
stali do trablů.

Tento pracovní sešit vám má sloužit jako průvodce 
na cestě ke stabilnějším příjmům. Modul Online zis-
ky je určen širokému okruhu uživatelů. Někdo z vás 
má rozvinutou firmu a chce ji více rozvíjet na internetu, další chce teprve začít na internetu 
podnikat. Někteří si také chtějí jen vytvořit vedlejší zdroj příjmů a jednoduše řečeno „Mít pár 
korun navíc“. 

Stejně jako jsou rozdílné vaše záměry, bude také odlišný váš přístup při práci s materiály. 
Mým cílem je pak dovést k cíli maximum z těch, kteří nejen že otevřou tento sešit, ale aktivně 
vypracují celý obsah tohoto kurzu. Je zapotřebí jednak aktivně sledovat videa v členské sekci, 
tak vypracovat pracovní sešit, odškrtávat si check listy úkolů a pravidelně se k nim vracet. Aby 
se vám to podařilo, využijte také diskuze v členské sekci, kde vám zodpovím já nebo moji ko-
legové vše, co by vám bylo nejasné a na vaší cestě mohlo být překážkou.

Přeji mnoho úspěchů, odvahy a trpělivosti.

Samuel Hornek
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Tip: Jak pracovat s pracovním sešitem

Pracovní sešit má propisovatelné tabulky v elektronické verzi, nezapomeňte si pracovní sešit 
nejdříve stáhnout do počítače, než do něj začnete psát (jinak se vypsaná data neuloží). Nebo 
si ho můžete snadno vytisknout a dopisovat si důležité údaje ručně. Url adresy odkazů však 
budou aktivní pouze v elektronické verzi :-)

V obou případech je nejlepší vždy postupovat současně s video tréninkem a dělat jednotlivé 
kroky postupně. Tedy nesnažit se vše doplnit za  jeden den, protože uvedení jednotlivých 
kroků do praxe vám ze zkušenosti zabere přibližně tři měsíce, v závislosti na vaší energii a ča-
sových možnostech. Doporučuji si vždy pustit jednu část, dopsat si poznámky v pracovním 
sešitu a pak teprve pokračovat dále. U delších videí si video zastavte a dopište si vše, co vás 
napadne ihned. Je škoda, aby vám unikla nějaká důležitá myšlenka.
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Služby na internetu

Stále více lidí si uvědomuje přínos internetu. Internet jako zdroj informací, vzdělání, prostor 
kde lidé nakupují, prodávají, seznamují se a žijí svůj druhý virtuální život. Trend je přitom patr-
ný a jasný – v Čechách jsme teprve v začátcích a to, co přijde v následujících letech, znamená 
obrovský růst příležitostí na internetu.

Podle portálu Jobs.cz je již nyní 4 nejžádanější profese „Vedoucí online projektů“. A právě tato 
část kurzu vám dá všeobecný náhled na to, kde můžete začít.

Bohužel a naštěstí pro vás, většina lidí neumí internet využívat naplno. Právě toho využijeme. 
Lidé se většinou nezamyslí nad tím, že by mohli na internetu dělat něco, co dnes ještě neumí 
a vydělávat díky tomu peníze. A tím nemyslím nějaké drobné.

Na internetu můžete vydělávat desítky i stovky tisíc zejména na těchto činnostech:

 % Tvorba textů
 % Grafika
 % Administrativa
 % Správa webů 
 % Správa e-shopů
 % SEO optimalizace
 % Zpětné odkazy
 % Správa reklam PPC
 % Správa reklam na Facebooku
 % Správa stránek na sociálních sítích
 % Foto banky
 % Video marketing
 % Marketing
 % Programování, tvorba webů

Vidíte, že možnosti jsou skutečně široké a každá z těchto činností může být vaším zlatým grá-
lem. Případně je stačí pochopit, ovládnout a pak je můžete využívat k růstu svého projektu. 
Cílem samozřejmě je, abyste měli všeobecný základ o internetových činnostech, protože bez 
toho můžete prodělat peníze. 



Online zisky 2. díl

5

Tvorba textů – Copywriting

Nejpestřejší obor na internetu s nekonečnými možnostmi je psaní čtivých textů. A nemyslete 
si, že je to tak těžké, nebo že neumíte psát. Já jsem po svém prvním neúspěchu na interne-
tu začal právě s psaním textů. Jako dyslektik jsem začal psát své první texty. Upřímně, byli 
hrozné, ale posunulo mě to dál jako nic jiného. Začal jsem si trochu věřit, přišli první pozitivní 
odezvy a nejednou jsem zjistil, že mohu navyšovat cenu. Po 3 letech již mám za sebou řadu 
publikací a stovky článků.

Právě texty přilákali další zákazníky, návštěvníky a odběratele newsletteru. V zásadě můžete 
pro zisk z textů postupovat několika způsoby. 

1) Psát články na zakázku

Nepotřebujete web, nepotřebujete nic kromě svého počítače. Přihlásíte se na tematické por-
tály, weby, diskuzní fóra a jednoduše získáváte zakázky tím, že odpovídáte na poptávky nebo 
zadáváte nabídky. Zákazník si pak s texty nakládá podle svého uvážení. Běžná odměna, za na-
psanou normostranu originálního textu je od 150 do 300 Kč, podle odbornosti textu i více. 
Dobrý a vyhledávaný copywriter může mít i 2 500 Kč za článek (cca 2 normostrany textu).

Upozornění: Pokud budete psát texty za odměnu, nezapomeňte si nechat od ně-
koho s dobrou znalostí českého pravopisu, zkontrolovat vytvořené texty a udělat 
korektury. Vyhnete se nespokojeným klientům.

2) Prodávat zpětné odkazy

Osvědčenou a lukrativní formou jak monetizovat vlastní texty na webových stránkách, je pro-
dávat či pronajímat zpětné odkazy v odborných článcích. 

Příklad: Prodej odkazů

Pokud budete mít založený magazín o fotoaparátech Nikon, můžete všem větším e-shopům 
prodávat či pronajímat zpětné odkazy na klíčové slova „fotoaparát, Nikon“ atd.
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Existují také platformy, kde se přihlásíte jako majitel webu, propojíte svou webovou stránku 
s platformou a ta již zajišťuje umisťování zpětných odkazů na váš web a inzerenti nakupují 
zpětné odkazy na jednom místě. Vy si určíte cenu zpětného odkazu a vyplácíte podíl za získá-
ní inzerenta. Toto je ovšem velmi riskantní způsob, protože vyhledavače mohou toto „falešné“ 
umisťování zpětných odkazů odhalit a všechny weby propojené s inzertním portálem penali-
zovat. Je to tedy ziskový, ale rizikový způsob monetizace.

Chcete li prodávat zpětné odkazy na webech, je nejlepším způsobem založit si tematický web 
(to již umíme) a následně zveřejňovat obsah na dané téma na zakázku, nebo tam nejdříve 
vytvářet hodnotný obsah, budovat zpětné odkazy a potom až bude web mít výsledky (tzvn. 
vyšší ranky, návštěvnost) můžete pronajímat zpětné odkazy za zajímavé peníze.

3) Texty jako zdroj provizí

Na tematickém webu také můžete umísťovat affiliate odkazy, přes které když uživatel pro-
jde na web inzerenta a nakoupí, vy dostanete provizi za nákup. Tomuto tématu se budeme 
věnovat v samostatné části, ale skvěle doplňuje portfolio zdrojů příjmů. Je dokonce jedním 
z nejlepších zdrojů.

4) Psát texty pro vlastní propagaci

Úplně nejlepší je tvořit texty pro osobní prezentaci a sdílení vašich zkušeností. Prezentace 
vlastních produktů a odpovědi na nejčastější dotazy a problémy ve vašem oboru. Díky tomu 
zvyšujete svou cenu na trhu.

5) Buďte redaktorem

Pište pro weby a magazíny, které se vám líbí. Každý magazín potřebuje kvalitní obsah, a po-
kud se osvědčíte, je velmi pravděpodobné, že získáte stabilní měsíční příjem. Můžete také své 
služby nabídnout agenturám, které se věnují online marketingu a psát texty pro ně. 

Kvalitní texty se na internetu neztratí. Pokud budete postupovat podle pravidel pro znásobe-
ní vlastní hodnoty, můžete dnes napsat první články za 50 Kč a za tři měsíce dostat za článek 
zaplaceno i 10X více. A to je prima :-)
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Užitečné odkazy:

 % www.Webtrh.cz – fórum pro online podnikání, aukce a nabídku a poptávku online služeb

 % www.Webdeal.cz – pdobný formát jako webtrh.cz

 % www.Ranky.cz – web pro orientační zjištění síly vašeho webu (ranky) + prodej zpětných odkazů

 % www.Placla.cz - prostor pro nákup a prodej článků na vašem webu, psaní článků na zakázku

 % www.Kupobsah.cz – inzertní portál pro prodej a nákup mikroslužeb, od psaní článků po marketing

 % www.Copywriting.cz – portál pro nabídky a  poptávky po  článcích. Web obsahuje malé 
množství aktivních poptávek. 
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Grafika

Nejsem profík na grafiku, ale co vím jistě, tak je částka kterou měsíčně potřebuji na grafické 
práce. Na  internetu je zapotřebí velké množství grafických návrhů, podkladů a  díky vývoji 
technologií a trendů je stále co vylepšovat a tvořit nové věci. 

Především jde o:

 % Bannerové reklamní prvky
 % Tisková grafiky 
 % Návrhy webových stránek
 % Kreativa pro sociální sítě
 % Infografiky
 % Prezentace
 % Animace
 %  Loga

Každá firma působící aktivně na internetu potřebuje každý měsíc novou grafiku. Buď mají gra-
fika přímo v týmu (což může být i vaše cesta) nebo využívají externí dlouhodobé spolupráce.

Na  internetu existuje reklamní slepota, proto každá firma potřebuje stále dokola vymýšlet 
nové grafické formáty reklam, kvůli novým nabídkám i tomu, že na lidé na konkrétní reklamu 
časem přestávají reagovat „okouká se“.

Začít tedy můžete se základními znalostmi programu Adobe Photoshop a  postupně růst.  
Ovšem je potřeba se neustále zlepšovat. Další hojně využívaný program je CorelDraw.

Pokud jste od přírody tvořivý a baví vás práce s barvičkami, je grafika velmi slušný zdroj obživy. 
Grafik, který umí komunikovat se zákazníkem, odevzdává práci včas a dělá pěknou originální 
grafiku, si přijde průměrně na 25 až 40 tisíc měsíčně.
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Administrativa

Chcete vydělávat tisíce korun z pohodlí domova? Firmy a podnikatelé ještě stále tráví nejvíce 
času u vyřizování emailů a administrativy, která je zdržuje od toho podstatného. Můžete se 
věnovat pozici „Virtuální asistentky“ a naučíte se velmi mnoho.

Vaší prací je pak nejčastěji:

 % Vyřizování a třídění emailů
 % Telefonické hovory s klienty
 % Třídění faktur a předávání na účetní oddělení
 % Správa webů
 % Správa kanceláře
 % Řízení harmonogramu, plánování kalendáře
 % Organizace schůzek a společenských akcí, školení apod.

Tato práce je jak pro ženy, tak pro muže. Můžete z ní velmi rychle růst na další pozice, napří-
klad projektové manažery, koordinátory projektů, správce webových stránek, vedoucí online 
projektů, šéfredaktory atd.

Prezentovat se můžete na  již zmíněných portálech, pomocí vlastních stránek jako součást 
produktového portfolia, nebo se zaregistrovat na takto zaměřené portály.

Například:

 % www.osobniasistentka.cz

 % www.holkyzkanclu.cz/virtualni-asistentka

 % www.virtualniasistentka.net
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Správa webů a e-shopů

Věřte, že většina lidí, kteří na internetu začínají, jsou o několik kroků pozadu než vy. Jakmile 
umíte postavit svoje webové stránky na Wordpressu (to už umíte) a nahrát na nich obsah, již 
jste o 10 kroků dál než lidé, kteří na internetu začínají. 

Když k  tomu přidáte dovednost napsat čtivý a  stručný text, jste na  dobré cestě pomáhat 
i ostatním lidem. Pokud do něj zvládnete implantovat i klíčová slova, máte vyhráno. Naší po-
vinností je pomáhat lidem a předat lidem dál to, co jsme se naučili. A pokud nám to 
ještě vydělává peníze, je to ten nejlepší způsob spolupráce. 

Můžete pomáhat spravovat několik webů najednou a díky tomu si zajistit velmi slušný příjem. 
Navíc, čím více hodin budete webové stránky spravovat, tím více zkušeností a referencí nasbí-
ráte. Díky tomu poroste vaše hodnota.

Jako správci webů a e-shopů máte na starosti:

 % Nahrávání textů a jejich úpravu
 % Nastavování metadat a základní seo optimalizaci
 % Přidávání obrázků, popisků
 % Prolinkovávání obsahu
 % Úpravu menu, rubrik
 % Přidávání položek do eshopu
 % Návrhy na zlepšení projektu

Vzhledem k počtu nově zakládaných firem a webových stránek je toto jednou z nejžádaněj-
ších profesí a můžete díky této činnosti velmi rychle vyrůst až na post vedoucího online pro-
jektu a jak již bylo psáno v úvodní části, je to 4 nejžádanější profese v České republice. 

Právě proto je tak důležité, abyste si uměli založit své webové stránky a tyto dovednosti rozví-
jeli. Díky tomu budete mít velkou šanci, že váš příjem poroste, i když vám zkrachuje podnikání 
či budete mít problémy v zaměstnání.
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SEO optimalizace

Každý z Vás má k dispozici bonusový kurz, základy SEO optimalizace. Není to sice kurz, po kte-
rém byste se mohli nazvat odborníky na seo optimalizaci a zvyšování pozic ve výsledcích vy-
hledávání, ale je to první krok na cestě ke skutečně odborným znalostem.

Jako správci webových stránek můžete ovlivňovat on-page faktory a následně se posunout 
dál zvýšit svou cenu na trhu.

U SEO optimalizace je hlavní faktor úspěchu lidský rozum. Abyste web dostali na přední po-
zice ve výsledcích vyhledávání, potřebujete především čas. Některé „longtailové výrazy“ (více 
slovné vyhledávané spojení) však můžete obsadit velmi rychle a díky tomu získat pro sebe či 
klienty nové zákazníky rychleji.

Příklad: Jak vycvičit psa

Máte li e-shop se sortimentem pro zvířecí mazlíčky, může být mnohem efektivnější například 
založit blog a zveřejnit na něm sérii článků o tom, jak vycvičit problémového psa, nebo ho 
odnaučit zlozvyky, než když byste se snažili svůj web ihned dostat na přední místa na dotaz 
ohledně prodej psího krmiva.

Na názvy psích krmiv totiž budete soupeřit s největšími obchodními řetězci a online prodejci, 
zatímco na poradenství ohledně výcviku problémového psa budete soupeřit jen s menšími 
hráči. Navíc získáte důvěru čtenáře a pak můžete klidně nabídnout uživateli psí krmivo pomo-
cí newsletteru, do kterého se nadšený čtenář přihlásí.

Neříkám, že se všichni máte vrhnout na nabízení poradenství v oblasti seo optimalizace, je to 
velmi odborné téma, ale je to jedna z cest, kterou se řada lidí vydala a uspěla. Hlavním důvo-
dem, proč jsou tyto činnosti zmíněny právě zde, je fakt že díky nim můžete dovést svůj projekt 
k řádným úspěchům.
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Zpětné odkazy

Linkbuilding a budování zpětných odkazů je kapitola sama pro sebe. Jde o  vytváření rele-
vantních odkazů, které vedou na vaše webové stránky či stránky klientů a získávají ty správné 
návštěvníky.

Pokud byste se tímto oborem vážně zabývali, jde o velmi komplexní téma, kde využíváte řadu 
aplikací, které vám při této činnosti pomáhají. Analyzujete odkazové portfolio webu, webů 
konkurence a následně získáváte, kupujete či pronajímáte zpětné odkazy a díky tomu zvyšu-
jete návštěvnost i pozice ve výsledcích vyhledávání.

Zajímavé informace najdete například na:

 % www.linki.cz

 % http://blog.h1.cz/rubriky/?category=link-building

 % www.Vceliste.cz
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Správa reklam PPC

Další zajímavou možností a zároveň dovedností, bez které se na internetu dlouhodobě neo-
bejdete, je správa PPC reklam. Ve skutečnosti nejde jen o PPC reklamy, ale PPC systémy, které 
umožní zobrazit reklamu na vaše webové stránky a vy platíte pouze za kliknutí (CPC) nebo si 
můžete vybrat platbu za zobrazení (CPM).

Je to velmi dobrý zdroj příjmů z  internetu a umožňuje Vám dnes nastavit reklamu a ihned 
přivádět návštěvníky a vydělávat peníze.

V zásadě existují dva typy reklamních PPC systémů:
a) Sklik.cz a Adwords – cílení podle klíčových slov
b) Facebook – cílení podle demografických údajů, zájmů

Facebook se učíme v samostatném modulu „Psychologie Facebooku“. Dnes jde o nejlepší 
způsob prodeje na  internetu. Pokud umíte spravovat reklamu na  Facebooku, máte hned 
mnohem více příležitostí pro vytváření zisku a přivádění návštěvníků kamkoliv.

Adwords a Sklik umožňují zobrazit reklamu lidem, kteří hledají konkrétní produkt ve vyhle-
davači Seznam.cz či Google.com. Také umožňují zobrazit reklamu v obsahové síti. Obsahová 
síť zahrnuje tisíce webů, které mají různá zaměření a pokrývají široké spektrum témat. Právě 
podle zájmů, či konkrétních klíčových slov, které se na webech inzerentů vyskytují, můžete 
také cílit svou reklamu.

Dále můžete (musíte) sbírat publika, abyste na ně mohli zacílit remarketing a retargeting – 
reklamu, která se zobrazí pouze lidem, kteří byli například na konkrétní webové stránce či 
stránce produktu a ještě si neobjednali.

Jak vidíte, možnosti využití jsou obrovské. Ovšem naučit se vše správně nastavit a živit se tím 
na pozici PPC specialisty je otázkou přibližně dvou let. Je však důležité umět základy, abyste 
mohli přesně zadat požadavek například externímu specialistovi. 

Cenné zdroje informací najdete na:

 % www.vetrovka.cz

 % www.blog.h1.cz

 % www.DavidLorincz.cz
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Správa reklam na Facebooku

A z všeobecné informaci o PPC se dostáváme k samostatné kapitole, správa reklam na Face-
booku. Na Facebooku máme přes 1 miliardu uživatelů a velkou poptávku inzerentů po těchto 
uživatelích. Bohužel, bohudík každý neumí nebo nemá čas nastavovat a spravovat reklamy 
na Facebooku a tak toto nechává odborníkům.

Umíte li spravovat reklamy na Facebooku můžete například:

 % Propagovat své stránky a projekty
 % Prodávat svoje služby a produkty
 % Spravovat reklamy klientům
 % Prodávat produkty za provizi

Když toto umíte, stáváte se pány svého života, času a hlavně byznysu. Samozřejmě v kurzu 
Psychologie Facebooku Vás naučím hlavně základy, ale už to vás vystřelí oproti konkurenci 
o deset kroků kupředu. 

Facebook je zároveň nejlevnější zdroj návštěvnosti a skvělý způsob jak dlouhodobě budovat 
svůj brand. A právě proto je tu další bod.
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Správa stránek na sociálních sítích

No, a  když už umíte založit vlastní stránku, spravovat reklamy a  naučíte se vytvořit pro-
gresivní příspěvek, který poutá pozornost, můžete spravovat pro klienty stránky a profily 
na sociálních sítích. 

Před třemi lety byl v tomto oboru obrovský boom, ale dnes již má většina zajímavých klientů 
své dodavatele služeb, nebo se o správu stránek stará někdo z firmy. Může však tato služba 
doplnit portfolio služeb a produktů ve vaší nabídce.

Dobrým příkladem je právě David Lorincz, který se specializuje pouze na  Facebook. Jeho 
první článek na blogu www.davidlorincz.cz vyšel 1. 4. 2012. Již velmi dlouhou dobu nepřijímá 
nové klienty, cestuje po světě a spravuje klientům reklamy a Facebookové stránky. Do jeho 
příjmů nevidím, ale vím, že průměrný marketér si v ČR vydělá přibližně 30 až 40 tisíc. David je 
rozhodně víc než průměrný a díky angličtině může mít klienty z celého světa. Může to být pro 
Vás dobrá inspirace.

Ale mnohem důležitější je, umět využít Facebook pro sebe, prodej svých produktů a služeb. 

Více poptávek i nabídek najdete na již zmíněných diskuzních fórech a portálech pro online 
mikro služby.
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Foto banky

Víte, že jenom já investuji každý měsíc v průměru 30 dolarů do nákupu licencovaných fotogra-
fií ve fotobankách? A teď si představte, že takových firem jsou dnes miliony. Za každé stažení 
fotky z fotobanky můžete mít peníze + navíc můžete mít i provize za přivedené klienty, kteří 
si fotky z fotobanky stahují.

Jako autor nemusíte fotit úplně top fotografie nebo dělat skvělou grafiku. Nejvíce se stahují 
fotky z každodenního života. Fotka musí být pěkná, ale hlavně musí vypadat přirozeně.

Co se hojně stahuje:

 % Nakupování
 % Kancelářský život
 % Obchodníci
 % Technologie
 % Rodinný život
 % Lidé
 % Info grafické prvky

Příjmy z fotobank přicházejí velmi pozvolna. Několik měsíců musíte nahrávat velké množství 
fotografií a přidávat k nim klíčová slova (podle toho lidé fotky hledají) abyste pak měli opravdu 
pasivní příjmy. 

Nepoužívanější fotobanky, kde můžete nahrávat své kreativy a vydělávat:

 % https://eu.fotolia.com

 % www.bigstockphoto.com/cs

 % www.shutterstock.com

Podobných fotobank jsou desítky a  různých jazykových mutacích. Takže pokud rádi fotíte, 
nebo děláte grafiku, je to zajímavý zdroj pasivních příjmů. 
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Video marketing

Video je to nejcennější co na  internetu můžete vytvořit. Video nahrazuje televizi, a  jak víte 
z kurzu projektového řízení, televize má největší vliv na chování spotřebitele. Zaujme totiž 
zrak, sluch a emocionální i racionální části mozku zároveň. 

Jak můžete vydělávat na video marketingu:

 % Natáčet za peníze
 % Stříhat za peníze
 % Vytvářet animace
 % Natáčet vlastní video obsah (doporučuji)
 % Vydělávat na reklamě ve videích na youtube

Pokud jste kreativní a máte skvělé nápady, doporučuji nahrávat virální videa na YouTube, 
potom si zřídit účet na Google Adsence a nastavit si zpeněžení YouTube kanálů. Pokud bude-
te mít nastavené zpeněžení videí, propojený YouTube kanál s účtem Adwords a vysoký počet 
zhlédnutí, můžete rychle uspět na YouTube a vydělávat.

Pravděpodobně však budete spíše nahrávat například své prezentace a budete k nim na-
mlouvat komentář. Můžete také napsaný článek namluvit, doplnit o prezentaci a máte skvělé 
informativní video na sociální sítě a také díky tomu budujete zpětné odkazy. 

A tím, že možnosti a dosah videí chce využívat stále víc lidí, můžete si přivydělávat střihem, 
nebo natáčením. Facebook spustil v roce 2014 novou strategii pro video obsah a najednou 
zde není jen YouTube, ale i Facebook a dvojnásobný trh pro video marketing na internetu. 

Výhoda videí je hlavně v tom, že propojují obsah webových stránek, sociální sítě a můžete 
navzájem odkazovat z videí na Youtube na webové stránky i sociální sítě a naopak.
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Marketing

Poradenství a marketingové služby jsou jednou z nejvýdělečnějších oblastí podnikání. Goo-
gle i Facebook jsou jedny z nejbohatších firem právě proto, že se věnují marketingu. Začne-
te-li využívat všechny informace z kurzu projektového řízení a první dvě kapitoly modulu 
Online zisky…

 % Můžete poskytovat komplexní reklamní poradenství.

 % Můžete být specialistou na konkrétní oblast.

 % Můžete kdykoliv najít zaměstnání v agentuře.

 % Využít marketing pro růst svého byznysu naplno.
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Programování a tvorba webů

Poslední možností z  oblasti služeb, které můžete poskytovat na  internetu je poradenství 
a služby v oblasti programování a tvorby webů, případně tvorby aplikací. 

Už když si vytvoříte svůj web, upravíte si ho, zoptimalizujete, napojíte na sociální sítě, uvidíte, 
že se vám začnou z vašeho okruhu známých ozývat první zájemci, abyste pro ně vytvořili ně-
jaký podobný web. 

Za instalaci webu s napojením na sociální sítě, emailový newsletter, nahrání pár stránek ob-
sahu a instalaci základních pluginů si firmy účtují přibližně 5 – 8 000 Kč. A  je to v pořádku, 
pokud tak jednají v zájmu klienta a ušetří mu čas a třeba i peníze za jinak zbytečné kódování 
kompletního nového webu. Teď je jen na vás jak si s touhle informací poradíte.

Začít s instalací webů a jejich správou není vůbec špatný byznys. Stačí vám 5-6 webů měsíčně 
a nějaká trvalá spolupráce na pozici administrátora webu a máte velmi slušný příjem. 

Stačí vám k tomu mít praxi a umět zvýšit svou hodnotu. Hodnotu již zvedáte díky předchozím 
úkolům a teď to jen dostat do ruky.

Kde a jak začít:

 % Webové stránky
 % Diskuzní fóra
 % Tematické portály
 % Kuponové weby

Ať už se rozhodnete své příjmy na internetu rozvíjet jakkoliv, vždy se na začátku neobejdete 
bez webových stránek, působením v oborových diskuzních fórech a tematických webových 
portálech. A poslední možností jak získat první zákazníky a reference jsou kuponové weby. 
Tam můžete nabídnout své služby levněji a  získat první zákazníky a pak je jen na Vás, jak 
s nimi budete dál pracovat.

Držím pěsti a pojďme se vrhnout na prodej cizích produktů.
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Prodej cizích produktů

Ve videích v kurzu velmi často mluvím o pilířích příjmů. Je to proto, že je to zásadní informace, 
kterou byste měli do svého podnikání a života přinést. I jako zaměstnanec budete mnohem 
šťastnější a spokojenější, když budete vědět, že jste schopni si na internetu přivydělat tisíce či 
desetitisíce. Pilíře příjmů jsou tři a je důležité mít aspoň dva. Jedním z nich je prodej vlastních 
služeb či produktů a tím druhým pilířem je prodej služeb nebo produktů jiných firem. 

Jedno je, kterým pilířem začnete, ale důležité je začít. V této části se zaměříme na ty základní 
možnosti, jak prodávat cizí produkty na internetu a jedné z nich se budeme věnovat podrobně.

Jak prodávat cizí produkty:

 % Přeposílání objednávek

 % Multilevel marketing

 % Affiliate marketing
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E-shopy na přeposílání objednávek

E-shopy jsou jedním z nejčastějších začátků podnikání na internetu. Je to hlavně proto, že si 
lidé myslí, že když budou prodávat fyzické produkty, tak vydělají více, než když budou pro-
dávat své služby. Nebo si vůbec prodej nefyzických produktů nedokáží představit. E-shop 
na přeposílání je jednou z možností jak začít rychle bez zbytečných nákladů. 

Jednoduše si vytvoříte eshop, napojíte ho pomocí tzvn. xml feedu na eshop dodavatele. Zá-
kazník nakoupí na  vašem e-shopu a  objednávka se odešle do  mateřského e-shopu, který 
objednávku vyřídí. Peníze přijdou na účet mateřského e-shopu a vy obdržíte provizi.

Výhody

Nepotřebujete držet skladem fyzické zboží. Tím se výrazně snižuje potřebná investice pro 
start podnikání. Zboží prodáváte svým jménem pod svojí značkou a máte kontakty na kupují-
cí. Můžete tak uživatele přihlašovat do svého newsletteru a nabízet jim další produkty. 

Nevýhody

Nemáte jistotu, že zákazník přijde příště opět k vám. Nemáte jistotu, že zboží bude skutečně 
odesláno vaším jménem včetně všech propagačních materiálů. Nemáte žádný vliv na stav 
zboží u dodavatele a změnu sortimentu. Spolupráce může kdykoliv skončit. Eshop vyžaduje 
neustálou práci, seo optimalizaci a neustálý dohled.

V Česku je podle dostupných informací 37 000 e-shopů. To je srovnatelné číslo, jako je počet 
e-shopů v celé Anglii. Z 37 000 jich však prosperují maximálně tisíce. 

Spíše bych tedy tento typ podnikání, i s ohledem na situaci na trhu, nedoporučoval.

Odkazy:

 % www.Svizne.cz
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Multilevel marketing

Síťový marketing je jedna z nejefektivnějších cest k tvorbě rostoucích zisků. Řada lidí skutečně 
vydělává v síťovém marketingu obrovské peníze a Češi jsou v tomto oboru lídry v Evropě, ale 
není to zisk bez práce.

Jak to funguje
Síťový marketing funguje tak, že se zaregistrujete do  nějakého multilevel marketingového 
projektu, často za vysoký vstupní poplatek a následně tvoříte příjem ze dvou pilířů. Jedním 
pilířem je prodej produktů dané multilevelové firmy. Druhým pilířem je získávání dalších lidí 
do vaší sítě. Takzvaně pod sebe.

Výhody
Nespornou výhodou MLM je fakt, že si můžete vytvořit skutečně vysoké pasivní příjmy. Máte 
více úrovní příjmů, a když vytvoříte dobrý tým pod sebou, vaše příjmy porostou. Začít můžete 
s velmi nízkou vstupní investicí v řádů tisíců až desetitisíců. 

Nevýhody
Vytvořit příjmy v desetitisících trvá často velmi dlouho. Potřebujete vyrazit mezi lidi a ty nejlep-
ší obchodníky pro vaši síť získáváte velmi dlouho. Může být jednoduché někoho zaregistrovat 
pod sebe, ale aby měl také dobré výsledky, to už je mnohem obtížnější. Zisky jsou velmi často 
podmíněné neustálou aktivitou, což není úplně nejlepší model, protože vám to nedovoluje 
vytvořit pasivní příjem.

Rizika
Bohužel velmi mnoho MLM projektů zkrachuje. Vyskytují se také podvodné projekty. Napří-
klad projekty, kde existují fyzické produkty jen „na oko“ a jinak získáváte příjem pouze z regis-
trovaných lidí pod sebe. Můžou být také velmi nepřehledné smluvní podmínky a pak může být 
problémem výplata vaší odměny. Multilevel marketing je krásný zdroj obživy, pokud vás baví 
komunikovat s lidmi a máte obchodního ducha. Většinu zisků totiž získáte osobní komunikací, 
ne díky online prodeji. 

Zdroje informací:

 % www.multilevel-marketing.cz

 % www.multilevelmarketing.cz/jake-mlm-si-vybrat/seznam-mlm-systemu/

 % www.mlmprace.eu/nabidka-mlm/
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Affiliate marketing

Získejte tučné provize díky affiliate marketingu. Nejlepší způsob výdělku na internetu a ještě lep-
ší způsob, jak můžete rozšířit produktové portfolio vlastních produktů bez navyšování nákladů.

Jak to funguje

Affiliate, nebo li provizní marketing funguje na  bázi partnerství mezi prodejcem, partnerem 
a zákazníkem. Prodejce provozuje provizní program, vy se do něj zaregistrujete, doporučíte uži-
vatelům internetu produkt prodejce a z každého zprostředkovaného prodeje získáváte provizi. 

Technicky vlastně sdílíte reklamní prvky (odkaz, banner) opatřené specifickým kódem, podle 
kterého je vám přiřazena provize. Tento kód se uživatelům ukládá v cookies prohlížeče a tak 
můžete získat provizi i od člověka, který zakoupí zboží až později, ale původně jste ho přivedli vy. 

Váš provizní odkaz může vypadat třeba takto:

 % http://hosting.wedos.com/cs/webhosting.html?affd=112301

(červeně označen je váš unikátní kód, který přidáváte na konec url adresy jakékoliv stránky na webu 
provozovatele provizního programu)

Affiliate marketing je tedy trojúhelník, kde všichni vyhrávají. Vy se staráte pouze o přesvědčení 
zákazníka k nákupu. 

Můžete k tomu využít tyto možnosti:

 % Produktové katalogy

 % Tematické weby

 % Prodej zboží a služeb – reklama

Produktové katalogy jsou vlastně webové stránky, které vypadají jako e-shop, ale když chce 
uživatel konkrétní produkt zakoupit, je přesměrován i s vaším affiliate kódem na stránku ob-
chodníka a tam svou objednávku může dokončit.
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Tematické weby jsou skvělým řešením. Budujete svůj web, věnujete se konkrétnímu tématu 
a nabízíte své produkty, služby i produkty a služby jako affiliate partner. Můžete buď vytvo-
řit malý web na jedno téma, nebo budovat web, kde vytvoříte zázemí pro dlouhodobý růst 
a zdroj mnoha cenných informací pro vaše návštěvníky.

A poslední způsob je samotný prodej na internetu. Nepotřebujete totiž web, ale můžete zís-
kat provizi třeba tím, že produkty a web prodejce – inzerenta sdílíte například na sociálních 
sítích, nebo pomocí reklam. 

Nebo tento způsob můžete kombinovat s vlastním webem, když se vám například produkt 
nehodí k propagaci na webu, ale rádi byste jej propagovali a získali provize.

Způsob odměňování

Zmínil jsem odměňování. To může mít několik podob:

 % Můžete získat % provizi z prodeje

 % Můžete získat konkrétní sumu z registrace – poptávky (leadu)

Výběr oboru

Chceme li vytvářet dlouhodobý příjem, je zapotřebí působit v oboru, který má šanci nám vy-
dělat slušné peníze. Obecně platí, že lze uspět v jakémkoliv oboru, ale některé obory již mají 
hodně konkurence, jiné jsou pouze sezonní a další na své objevení teprve čekají.

Proto se rozhodujeme při výběru oboru a produktu podobně jako v jakémkoliv jiném podnikání. 

Vybíráme na základě:

 % Zkušenosti
 % Okruh zájmů
 % Očekávání
 % Potenciál oboru
 % Rozumná konkurence
 % Diverzifikace
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V jakých oborech máte největší zkušenosti?

Co vás v životě skutečně baví?

Jaká máte očekávání? Kam se chcete dostat s příjmy?

Kolik asi utratí člověk v daném oboru? Jde o nezbytnou potřebu?
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Jaká je konkurence na hlavní klíčová slova? Kolik výsledků vyhledávání naleznete 
na hlavní klíčová slova oboru, či produktu?

(zjistíte pomocí návrhu klíčových slov na sklik.cz, Adwords.com)

Jak je obor škálovatelný? Jaké obory a produkty na něj navazují?
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Tipy na lukrativní obory

Nechci vám vkládat do úst, co chcete dělat, přesto se mě velmi často dotazujete v  jakém 
oboru začít. Proto zde přikládám obecné lukrativní kategorie, ale jak uvidíte, je možné uspět 
opravdu v čemkoliv, kde najdete dobrý provizní program.

 % Půjčky a pojištění
 % Erotika 
 % Cestování  
 % Spotřební zboží
 % Hubnutí
 % Zdraví životní styl
 % Vzdělávání
 % Hry
 % Sport
 % Technologie
 % Zábava
 % Vztahy, seznamky
 % Zdraví
 % Mazlíčci, pet sortiment

Výběr konkrétních provizních programů

U výběru provizního programu je dobré nepospíchat a často jde o dlouhodobou záležitost. 
Důležité je, abyste neudělali chybnou volbu a nevybrali například provizní program, který 
nevyplácí provize, je nerentabilní (nízká provize, málo prodejný sortiment). Kde takové pro-
gramy hledat?

 % Affiliate sítě

 % Affiliate programy

 % Katalogy provizních programů

 % Informace na webových stránkách
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Poznámky:

Odkazy:

 % www.affiliatekatalog.com

 % www.affilblog.cz

 % www.espoluprace.cz

 % www.cj.com

 % www.affilnet.cz

 % www.affilo.cz

 % www.affiliateclub.cz

 % www.affiliatemagazin.cz

 % www.affilaci.cz
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Na co si dát pozor

V Česku a na Slovensku je dnes tisíce provizních partnerských programů (zahrnujeme i pro-
gramy v affiliate sítích) a každý rok přibývají desítky dalších. Potíž je v tom, vybrat z nich ty, 
které skutečně fungují. Reálně totiž vydělává pouze kolem 20% provizních programů a další 
vydělávají pouze sezóně. 

Čím se tedy řídit při výběru?

 % Reference
 % Vyplacené provize
 % Smluvní podmínky
 % Četnost schvalování/vyplácení
 % Péče o partnery
 % Úroveň komunikace

Všechny tyto body by měly být veřejně dohledatelné nebo zjistitelné na dotaz u konkrétního 
provizního programu či affiliate sítě. Nakonec vše prozradí úroveň komunikace správce pro-
vizního programu, affiliate manažera a potom diskuzní fóra online marketérů.

Úkol: Nyní si projděte odkazy výše a najděte si alespoň několik provizních programů, 
affiliate sítí, či konkrétní produkt a uložte si sem odkaz, dopište si výši provize, výši 
průměrné objednávky, konverzní poměr prodejního webu, délku schvalování a další 
poznámky, které jsou pro vás důležité.
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Úkol: Vyberte provizní program a získejte potřebné informace.

Cílová skupina

Nyní byste již měli mít vybraný alespoň rámcově obor i konkrétní program pro zkušební test, 
zda bude o produkty zájem. Nyní je potřeba přesně vědět, kdo a v jaké situaci může produkt 
či službu zakoupit. Při tom je rozhodující toto:

 % Demografie
 % Oblíbená značka
 % Způsob nákupu
 % Zájmy zákazníků
 % Kde se vyskytují
 % Související produkty

Nyní si zkuste u konkrétního produktu či provizního programu sestavit vaši ideální cílovou 
skupinu zákazníků.

Kdo je zákazník?
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Hlavní věková skupina:

V jaké příjmové skupině je:

Jaké má asi vzdělání:

Jaké má oblíbené značky:

Je ve vztahu, má děti?

Kde zákazník žije:
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Čím se baví:

Jaké další produkty využívá:

Kde takové uživatele najdete na internetu konkrétně:

Poznámky:
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Jak doporučovat a prodávat

Máte vybraný program, cílovou skupinu a nyní je potřeba si říct, jak budeme produkty propa-
govat. Pokud nemáte do začátku mnoho peněz, je potřeba myslet chytře a v malém. Nelze 
jednoduše zainvestovat desítky tisíc do reklamy na Facebooku a čekat na tučné provize. Je 
zapotřebí kombinovat všechny dostupné nástroje a vytvořit synergický, pákový efekt. 

K propagaci poslouží:

 % Bannery, textová reklama
 % Vlastní web
 % E-mail
 % Sociální sítě
 % PDF, E-knihy
 % Video reklama

Není nutné využít hned všechny prvky, ale zapojovat je postupně v tomto pořadí.

1. Vytvořit webové stránky na  Wordpressu na  dané téma, přidat sadu článků a  stránek 
a do těch vhodně umístit affiliate odkazy.

2.  Napojit web na sběr emailů návštěvníků pomocí magnetu – nejčastěji e-knihy, pdf katalo-
gy, případové studie, slevy.

3.  Sdílet obsah na sociálních sítích a tyto příspěvky propagovat.

4. Nastavit sběr publik a nastavit bannerové remarketingové kampaně.

5. Vytvořit emailové autorespondery, které čtenáře povedou k nákupu automaticky.

Poznámka: Toto byste již z části měli mít hotovo a již vytvořené články můžete upra-
vit a doplnit o provizní odkazy či je doplnit dalšími články s výzvou k akci a provizním 
odkazem na užitečný produkt.
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Strategie

Affiliate se nijak neliší od  jiného podnikání. Ten kdo má nejlepší strategii, vůli a odhodlání, 
vyhrává. V budování příjmů díky affiliate marketingu přes webové stránky, což je nejlevnější 
způsob (nepotřebujete točit tolik peněz), jsou v zásadě dvě možnosti:

 % Micro site
 % Authority site

Micro site

Již jsem o tom mluvil ve videích. Pokud se Vám podaří uspět na velmi specifické téma s ma-
lým webem, můžete si zajistit dlouhodobý příjem bez větší námahy. Stačí vám pár kvalitních 
článků, fotografií, doplněné například videi a k tomu získat pár zpětných odkazů a texty dopl-
nit o kvalitní seo optimalizaci. Vše doplníte nějakým poptávkovým formulářem či provizními 
odkazy a drobné zisky v řádech stokorun či tisíců máte zajištěny.

Příklad: Pojištění řidiče kamionu

Příkladem může být životní pojištění pro řidiče kamiónů. Na webu můžete pokrýt nejčastější 
obavy řidičů kamiónů či jejich manželek a následně čtenáře dovést k vyplnění formuláře pro 
sjednání pojištění.

Příklad: Filmová novinka

Zaregistrujete si včas doménu na název nového velkofilmu, který přichází do kin. Následně 
tam nahrajete informace o hercích, hlavních postavách, popis děje a přidáte video ukázky 
z YouTube. Následně web doplníte o provizní odkazy na filmová fóra, kde si uživatel může 
film stáhnout po dobití kreditu, nebo odkaz na prodej DVD. Dále můžete propagovat dár-
kové předměty s motivy hlavních postav z filmu. Příkladem mohou být trička a z prodeje 
získávat provize.
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Authority site 

Je ten hlavní web, který plní řadu funkcí a je pro vás dlouhodobým zdrojem příjmů, zákazníků 
a růstu. Sbíráte kontakty, budujete komunitu čtenářů a fanoušků, prodáváte svoje produkty 
a služby, prodáváte produkty a služby dalších firem. Pokrýváte mnohem širší záběr témat 
a časem můžete například i prodávat reklamní plochy na svém webu nebo tam integrovat 
Google Adsence a profitovat z „proklikaných peněz“ za reklamu na svém webu.

Rovnováha

Nakonec nejde tolik o to, zda budete mít malý web, či web pokrývající široké okruhy témat. 
Jde nám o rovnováhu. Vše děláme abychom, to co umíme, předali dál, naučili se nové věci, 
vytvořili hodnotu a díky tomu získali zisk. Ale nesmíme u toho zapomenout věnovat se sami 
sobě, rodině a investovat bez velkých deficitů energie, času i peněz. Jedině tak můžeme dlou-
hodobě růst.
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Check list – Prodej cizích produktů

Úkol Vytyčený termín Hotovo

Mám vybraný obor

Mám sepsané nejlepší produkty

Mám nalezené provizní programy

Ověřil jsem si kvalitu provizního programu

Mám vytvořený web na dané téma

Napojený na sociální sítě

Mám sepsáno, co lidé řeší při výběru produktu

Nadefinována cílová skupina

Vytvořený sadu článků obsahující klíčová slova

Zaindexovaný obsah vyhledávači

Na webu mám umístěné provizní odkazy a prvky

Mám vytvořenou testovací kampaň na Facebooku

Znám % konverzi prodejní stránky

Sbírám emailové adresy

Odběratelům emailů zasílám další informace

Poznámky:
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