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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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Jak vytvořit první produkt

Jamile se nám podaří vytvořit webové stránky a vyzkoušet, že na nich uživatel najde potřeb-
né informace, orientuje se na nich a je schopný a ochotný na webové stránce nakoupit, je 
na čase začít přemýšlet o prodeji vlastních produktů. 

Není totiž nic horšího, než když jste závislí například jen na příjmech z provizních programů. 
Je to stejné jako mít příjem pouze od zaměstnavatele. Jakmile se něco stane, nemáte téměř 
žádnou možnost ovlivnit prodeje a celý projekt může velmi brzy pohořet. 

Z  toho důvodu je zapotřebí začít co nejdříve prodávat vlastní produkty nebo, pokud máte 
dobré kontakty, začít prodávat produkty odborníka ve vašem oboru, ale tak aby byl celý pro-
dejní proces ve vaší režii. Kdo drží kasu, ten je král. Věřte, že po 10 letech podnikání vím, 
o čem mluvím.

Pojďme se podívat, jak by mohl vypadat váš produkt.

Na internetu máte široké možnosti, jakou formu může produkt mít. Například to jsou:

 % Návody
 % E-knihy + pracovní sešity
 % Online kurzy
 % Členství
 % Balík služeb
 % Mluvené slovo
 % Aplikace
 % DVD
 % Fyzické produkty

A to nejsou všechny možnosti, jen ty nejzákladnější. Navíc vlastní produkt je cestou na další 
trhy. Můžete jej prodávat na webových stránkách někoho jiného, můžete spustit vlastní pro-
vizní program a najednou lidé propagují vás, nejen vy někoho dalšího za provizi.

Pojďme se pustit do prvního kroku.
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Tip: Nejlevnější produkt

Je velmi moudré nejdříve vytvořit nějaký velmi levný produkt, který si bude moct dovolit oprav-
du každý. V budoucnu z něj bude doplňkový prodej. Ze statistik vyplývá, že pravděpodobněji 
prodáte dražší produkt někomu, kdo od vás předtím koupil něco jiného (i kdyby to stálo pě-
tikačku). Dalšími důvody jsou rychlejší realizace a také menší nároky uživatelů na obsah. Čím 
je produkt dražší, tím více také rostou očekávání uživatelů.

Téma

Na prvním produktu pravděpodobně nevyděláte miliony, ale můžete :-) Hlavní je vybrat správ-
né téma, které má dostatečně širokou základnu potencionálních zákazníků a zároveň co nej-
nižší konkurenci. Není to vždy jednoduché.

Postup je jednoduchý a můžete začít třemi způsoby:

1. Vycházet z vlastní zkušenosti.

2. Vyházet z návštěvnosti vašeho webu – na  jaká témata, klíčová slova uživatelé přicházejí 
(jaký problém řeší).

3. Analýzy vyhledávaných oborových výrazů ve  vyhledavačích. To děláme na  základě čas-
to zmiňovaného nástroje pro hledání klíčových slov, který je zdarma např. v administraci 
www.sklik.cz.

Ideální je samozřejmě mít kombinaci všech tří možností. Díky tomu můžete mít slušné pro-
deje hned na začátku, protože už k vám proudí návštěvníci, kteří hledají přesně vaše řešení.
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Úkol 1: Nápady na produkt

Sepište své nápady na produkty – co byste dokázali pomoci lidem vyřešit.
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Analýza trhu

Nyní si uděláme velmi rychlou a snadnou analýzu trhu. Ta má 4 kroky:

1. Analyzovat vyhledávaná klíčová slova

2. Analyzovat objem konkurence

3. Analyzovat trh s produkty

4. Ověřit cenu a formu

Analyzovat bychom mohli mnohem více, ale pro začátek stačí tyto základní informace. 

Příklad: Jak chovat kozy

Vezmeme si trochu vtipný příklad. Dejme tomu, že farmaříte a chcete mít zdroj příjmů z inter-
netu. Protože rozumíte pouze chovu koz, rozhodnete se vydat e-knihu o chovu koz. 

 % Nejprve si tedy podle nástroje klíčových slov na Sklik.cz najdete vyhledávané dotazy ohled-
ně chovu koz. Zjistíte, že uživatelé vyhledávají fráze: Jak chovat kozy (15), chov koz (206), 
stroj na dojení koz, druhy koz (28), velké kozy (13 833).

Když pomineme frázi „velke kozy“ a podobné dotazy, které lidé hledají za úplně jiným účelem, 
vyjdou nám základní témata, která můžeme zpracovat.

 % Následně jednoduše zjistíme objem konkurence. Zadáme jednotlivé slova do vyhledávačů 
Google i Seznam.cz. Velmi rychle zjistíme objem konkurence i konkurenční weby. Napří-
klad na dotaz „chov koz“ najde 345 000 výsledků, což je velmi málo. Značí to jednak velmi 
úzký trh a nízkou konkurenci. (Ideální konkurence je kolem 0,5 až 1,5 milionu výsledků).

 % Při hledání jednotlivých výrazů již najdete první produkty. Ty si poznamenáte a zjistíte si 
o nich více informací. 

 % Zároveň vidíte, jaké produkty se prodávají (prodávané produkty se zpravidla nabízejí 
ve více obchodech, je na ně více výsledků vyhledávání, případně jsou přímo hledané jako 
samostatný výraz). Zjistíte cenu a formu prodávaných produktů.
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Teď jste na řadě vy. Tipy na produkt již máte. Nyní si udělejte zběžnou analýzu.

Vyhledávané fráze k tématu:

Objem konkurence na jednotlivé výrazy:

Konkrétní weby konkurence:
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Jaké konkurenční produkty jsou k dispozici a za kolik:

Čím byste svůj produkt mohli vylepšit a odlišit:

Forma

Paráda, už máme nápad, analýzu trhu i seznam konkurenčních produktů. Teď je čas zvolit 
formu a udělat osnovu. Jakou formu, jaký produkt vytvoříte:
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Osnova

Osnovou rozumíme bodový soupis obsahu produktu, jak bude vypadat, co bude obsahovat 
a v podstatě jde o strukturu, která pak může posloužit jako nadpisy nebo rozdělení jednotli-
vých dílů, lekcí apod.

Tip: Nezapomeňte také na shrnutí svého příběhu a informace o vás,  
vaší firmě a projektech.

Vaše osnova:

1) Úvod

2) O autorovi

3) Příběh (není nutný)

4) Shrnutí obsahu

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 
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Tip: Je dobré na závěr přidat zdroje informací, užitečné odkazy a také nabídnout po-
kračování – navazující produkt, pro lidi, kteří chtějí více.

Testování

Ještě než se pustíte do samotné produkce, je dobré otestovat poptávku. To zrealizujeme vel-
mi jednoduše.

 % Připravíme vizualizaci produktu.

 % Připravíme jednoduchou webovou stránku pro předobjednávky s emailovým formulářem. 

 % Pozveme, nasměrujeme na stránku potencionální zájemce.

 % Vytvoříme těchto stránek více a otestujeme název produktu a grafickou podobu. Podle 
toho, která stránka bude mít více předobjednávek v procentech (vyšší konverzní poměr), 
připravíme celý produkt.

 % Díky tomu také získáme první emailové kontakty, kterým můžeme například později na-
bídnout produkt v předprodeji za zvýhodněnou cenu a získat „cash flow“ potřebnou pro 
rozjezd marketingu. 

Tak vidíte, není to žádná věda. Ať se vydáte cestou fyzických produktů, nebo informačních 
produktů, návodů a poradenství, vždy je postup +/- podobný. Stejným způsobem postupuje-
me i při vytváření produktového portfolia například při výběru affiliate produktů. 
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Check list

Úkol Vytyčený termín Hotovo

Sepsány nápady na produkty

Vypsané vyhledávané fráze

Zjištěný potenciál oboru a konkurence

Vypsány konkurenční produkty a ceny

Zvolená forma mého produktu

Je hotová osnova produktu

Volba názvu

Vytvořená grafika pro vizualizaci produktu

Vytvořena stránka s předobjednávkou

Ověřená poptávka

Vytvořen kompletní produkt

Otestován, udělány korektury

Vytvořena prodejní stránka

Zaslána výzva k akci lidem, kteří vyplnili předobjednávku

Spuštění prodeje

Vytvořeny odkazy na web směřující na prodejní stránku

Spuštěna placená i neplacená propagace

Poznámky:
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Produktové portfolio

Produktové portfolio potřebujeme, protože na trhu panuje obrovská nejistota. Co se prodá-
valo před rokem, dnes již nefrčí a jak praví přísloví „Po sedmi letech bohatých, přichází sedm 
let chudých“. Veškeré jistoty jsou tedy jen dočasné, a čím lépe budeme mít vytvořené produk-
tové portfolio připravené, tím bude naše pozice na trhu stabilnější.

Druhý důvod je fakt, že na webové stránky se obzvlášť v době sociálních sítích dostane velké 
množství lidí z různých sociálních a zájmových skupin. Čím lépe připravíme nabídku služeb 
a produktů, tím více můžeme prodat.

A třetí důvod jsou opakované nákupy, abychom si zákazníky mohli udržet. 

Poznámka: Celé produktové portfolio jsme již probírali v kurzu Projektové řízení, 
které máte k dispozici, proto je tato část postavena tak, abyste již realizovali konkrét-
ní kroky.

Poznámka 2: Produktové portfolio neobsahuje zdaleka jen vaše produkty. Naopak, 
může být celé složené z produktů cizích, které prodáváte za provizi ať už klasickým 
obchodním modelem nebo pomocí affiliate marketingu. Ideální je kombinace vlast-
ních i cizích produktů.

Sestavené produktové portfolio nebo řada ovlivňuje tyto faktory:

 % Cyklus zákazníků

 % Opakované nákupy

 % Menší tlak na kupující

 % Vyvážení vlastních a cizích produktů

 % Dlouhodobá perspektiva
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Cyklus zákazníka

Naprosto klíčový faktor pro stav vaší peněženky je cyklus zákazníka.

Jak dlouho trvá, než zákazníka přesvědčíte k nákupu?

Jakého produktu?

Jaké jsou s tím spojené náklady?

Koupí si zákazník ještě nějaký další produkt?

Po jak dlouhé době?

Jaké jsou s tím spojené náklady?

Jak dlouho je zákazník aktivní a reaguje na nabídky?
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Nejčastější chyby

Ještě než si sestavíte svoje produktové portfolio, podívejme se na pár chyb, které vám ztíží 
prodej produktu a pokud je neodstraníte ze samotné struktury a podstaty produktu, velmi 
pravděpodobně neuspějete.

Mezi časté chyby patří:

 % Špatná komunikace

 % Nefunkční prodejní cesta

 % Nekvalitní zboží

 % Nedostatečný servis

 % Špatné nastavení cen

 % Více náklady

Špatná komunikace

Jednoduše, rychle, přehledně… Pokud budete produkt vysvětlovat příliš složitě a orientovat 
se na technické parametry více než na přínos pro zákazníka, uživatele odradíte. Také je důle-
žitá správná vizualizace – 90% informací, které náš mozek zpracovává, je ze zrakových vjemů. 

Tip: Pokud hledáte kvalitní affiliate produkt, je známkou kvality i jasná a srozumitel-
ná komunikace produktu ze strany prodejce. Například špatně vyfocené produkty 
v e-shopu ukazují, že pravděpodobně není dobré takový e-shop propagovat i kdyby 
sliboval sebevětší provize.
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Nefunkční prodejní cesta

Od toho se odvíjí další krok. Uživateli webu byste neměli z webu dělat překážkovou dráhu. 
Každý by si měl umět snadno najít to, pro co si na web přišel. Určitě se vám někdy stalo, že 
jste při nákupu na e-shopu nedokončili objednávku, protože vyžadovali například přihlášení 
k odběru a registraci, nebo měli příliš složitý nákupní proces. 

Prodejní cesta ovšem není jen webová stránka a stránka s objednávkou. Patří sem i celá ko-
munikační strategie, kterou uživatele vedeme k objednávce. Například marketing na sociál-
ních sítích, emailová komunikace a podobně.

Nekvalitní zboží

Tlaku na cenu bychom neměli ustupovat. Pokud víme, že je náš produkt kvalitní a známe 
svoje náklady, jednoduše musíme mít dostatečnou marži, abychom mohli růst. Nelze to 
vyřešit snížením kvality, protože se řídíme základními body pro zvyšování osobní hodnoty. 
Můžete prodávat šunty, ale budete mít největší konkurenci. Právě pokud chceme snížit 
cenu, je nejsnazší cesta jednoduše najít produkt, nebo formu produktu, který budeme moci 
prodávat levněji.

Nedostatečný servis

Ať už máte jakkoliv kvalitní produkt, nejdůležitější je péče. Péče před i po nákupu. Pokud máte 
například prodejní cyklus zákazníka 6 měsíců, znamená to, že když někomu odpovíte stroze 
na první email, možná jste právě přišli o zákazníka a  jeho doporučení. Na  internetu nikdy 
nevíte, kdo sedí na druhé straně přijímače. I když doporučujete pouze affiliate produkty, ne-
znamená to, že nemusíte komunikovat se zákazníky, nebo podcenit péči o ně. Mít na webu 
chat pro zákaznickou podporu, viditelně umístěné kontakty a emailový formulář je naprostý 
základ. Odpovědět na každou zprávu nebo negativní recenzi na sociální síti, to vše patří k ser-
visu, který je naprostou samozřejmostí.
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Špatné nastavení cen

Tím jsou myšleny špatně nastavené ceny kompletního produktového portfolia. Z předcho-
zích částí již víme, jak si dělat základní analýzu trhu. Pokud tedy nejvíce lidí nakupuje v našem 
oboru produkty do 300 korun a my budeme nabízet pouze od 500 Kč výše, pravděpodobně 
přicházíme o drtivou většinu možných zákazníků.

Tip: U affiliate marketingu je výhodou, že můžeme vydělávat tím, že uživateli nabídne-
me něco zdarma. Můžeme totiž takzvaně generovat leady pro partnery. Co to zname-
ná? To, že uživatele odkážeme například na vyzkoušení aplikace či software zdarma 

na určité období. To uděláme pomocí affiliate linku a z předem zjištěných informací víme, 
kolik procent lidí upgraduje z verze zdarma na verzi placenou. Další možností je vyplňová-
ní poptávkových nebo objednávkových formulářů a sjednávání schůzek za provize. Uživatel 
jednoduše vyplní na vašem webu formulář a vy z každého vyplněného formuláře (který splní 
smluvní podmínky), získáte finanční odměnu od provozovatele provizního programu. A váš 
uživatel webu? Ten získá třeba konzultaci zdarma, nebo nabídku nějaké služby (např. pojiště-
ní, půjčka). 

Tip 2: Pokud budete u  affiliate generovat leady, nezapomeňte si formulář nechat 
upravit tak, abyste si ukládali získané emaily a mohli s nimi pracovat – dodržet zákon 
o zasílání obchodního sdělení.

Více náklady

Zákazníci nesnáší, když jim zatajíte nějaké skryté poplatky nebo informaci, že k využití pro-
duktu potřebují dokoupit ještě něco dalšího, jako je například software, nebo jiný produkt. 
Částka, kterou jim komunikujete, musí být vždy konečná.

Poznámky:
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Produktové portfolio v akci

Produktové portfolio je detailně rozebráno ve skriptech kurzu projektového řízení na straně 
47 až 52. Proto si zde určujeme finální produkty podle toho, co jsme si našli při analýze trhu 
a při výběru provizních programů.

Poznámka: Nemusíte mít vyplněné všechny produkty produktového portfolia. 

Startovací produkt

Název produktu: Náklady: Prodejní 
cena:

Popis produktu:

Klíčová slova k produktu:

Poznámky k prodejní strategii:

Hlavní produkt

Název produktu: Náklady: Prodejní 
cena:

Popis produktu:

Klíčová slova k produktu:

Poznámky k prodejní strategii:
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Luxusní produkt

Název produktu: Náklady: Prodejní 
cena:

Popis produktu:

Klíčová slova k produktu:

Poznámky k prodejní strategii:

Doplňkový produkt

Název produktu: Náklady: Prodejní 
cena:

Popis produktu:

Klíčová slova k produktu:

Poznámky k prodejní strategii:
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Produktové balíčky

Název produktu: Náklady: Prodejní 
cena:

Popis produktu:

Klíčová slova k produktu:

Poznámky k prodejní strategii:

Další zajímavé otázky k  vašim produktům najdete ve  skriptech k  Projektovému řízení –  
strana 47 až 52.

Poznámka: Vaše produktové portfolio může vypadat odlišně. Například můžete mít 
startovací produkt, kterým zahajujete prodejní cyklus zákazníka, identický s hlavním 
produktem. U e-shopu zase budete mít mnohem více položek, přesto je jisté, že 

u něj budete prodávat převážně jeden druh sortimentu. Hlavně se nestresujte, že začnete 
pouze s jedním produktem. Důležité je začít a posloužit vám k tomu může i vhodně zvolený 
produkt propagovaný pomocí provizního programu. Nebo bude vaše produktové portfolio 
kompletně zvolené z produktů propagovaných za provizi? 

Teď je řada na Vás…
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Check list

Úkol Vytyčený termín Hotovo

Sepsaný cyklus zákazníka

Vybrán hlavní produkt

Vytvořen startovací produkt

První produkt prodávám na webu

Vytvořena sada emailů po zakoupení

Vytvořena nabídka k nákupu dalšího produktu

Mám reference na první produkt

Reference zveřejněny na webu

Webové stránky propaguji na facebooku

Mám měřitelné výsledky

Pracuji na nabídce dalších produktů

Poznámky:
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Plán na první milion

Ono vlastně vůbec nejde o ten první milion. Jak se můžete přesvědčit i ve videu. Jde spíše 
o změnu myšlení a využití strategického plánování. V základu totiž všichni přemýšlíme jako 
zaměstnanci nebo živnostníci – v malém. Pro zásadní úspěchy je však zapotřebí umět si před-
stavit celkový koncept podnikání a čísla v absolutních objemech. Tedy tak, jak je to potřeba 
pro splnění našich cílů. Díky tomu pak dosáhnete svých snů snadněji. 

Využijeme k tomu dvě strategie, které zmiňuji ve videích:

Strategie 20 %

Strategie 20 % vychází z Paretova pravidla, které říká, že 20 % všech činností přináší 80 % 
všech výsledků. Na zbytek výsledků pak vychází 80 % činností. Samozřejmě není možné pře-
stat dělat těch 80 % činností, protože do nich spadá celá řada nutné operativy, bez které 
nemůžete fungovat dlouhodobě.

Cílem tedy je, najít oněch 20 % činností, které přináší 80 % výsledků a  ty posílit jako první. 
V našem případě půjde zejména o:

 % Nejsilnější zdroje návštěvnosti

 % Nejprodávanější produkt

 % Nejlepší cílovou skupinu

Tyto prvky pak jednoduše zkusíme vynásobit, pokud je to možné.
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Odkud mám nejvíce návštěvníků?

Jaký produkt se nejvíce prodává?

Kdo nejčastěji nakupuje?

Nyní si odpovězte na otázku, zda můžete tyto zdroje zdvojnásobit a jak. 

Poznámky:
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Strategie 100 % (10×10)

Strategie 100 % volí obrácenou strategii. V té se soustředíte na podnikání jako celek a vybere-
te 10 věcí, které mají přínos pro vaše podnikání, a následně je vylepšíte o pouhých 10 %. Díky 
tomu zvednete své příjmy o 100%, aniž byste byli nuceni tlačit na pilu. 

Pokud si tyto úkoly rozdělíte na měsíce, tak stačí každý měsíc zlepšit jednu věc o 10 %. Za rok 
můžete mít zdvojnásobené podnikání a ještě 2 měsíce k dobru. Není to tak složité.

Příklad věcí, které můžeme zlepšit:

1. Počet prodejů

2. Počet zákazníků

3. Počet návštěvníků

4. Počet odběratelů newsletteru

5. Počet nabízených produktů

6. Pozice ve vyhledavačích

7. Počet publikovaných článků

8. Zákaznický servis – četnost komunikace

9. Snížit zmetkovitost

10. Snížit počet reklamací

11. Zkrátit rozhodovací proces k nákupu

12. Zvýšit konverzní poměr

13. Zvýšit počet zpětných odkazů

14. Více komunikovat v diskuzích
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15. Počet komentářů na konkurenčních webech

16. Počet fanoušků na sociálních sítí

17. Počet partnerů provizního programu

18. Snížení nákladů

Teď je řada na Vás. Vypište si 10 věcí, které u svého projektu vylepšíte (nezapočítávejte pouze 
body z první strategie, které budete zdvojnásobovat).

Co vylepším o 10 %?

Věc/úkol Vytyčený termín Hotovo
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Kolik chci vydělávat

Důležitá otázka je, jaký byste chtěli mít roční příjem?

Za rok chci vydělat:

Z toho současný příjem tvoří:

Z celkové částky zbývá:

Po vydělení 12 měsíci vychází částka:

Nyní je důležité si uvědomit, že ne vše se v našem životě podaří. Někdy nám selže zdraví, 
někdy do práce zasáhnou vztahy, vyšší moc nebo odpadne důležitý dodavatel. Proto si svůj 
měsíční cíl vynásobte číslem 1,5. Proč číslem 1,5?

Vycházím z 10 let zkušeností, kdy vím, že některé přípravné práce a procesy se protáhnou až 
o polovinu předpokládaného času. Tento předpoklad nám zajistí rezervu a zároveň můžeme 
být mile překvapeni, pokud se vše podaří :-)

Po vynásobení 1,5 na měsíc vychází:
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Co dělat nyní?

Nyní je potřeba si váš cíl jednoduše rozpracovat do tabulky a realizovat tři kroky.

1. Rozplánovat si cíl na prodané produkty a spustit prodeje.

2. Vyhodnotit prodeje a zjistit konverzi a celkové náklady.

3. Údaje zahrnout do strategie a upravit postup.

Produkt 1

Prodejní cena:  Náklady 1 prodeje: Zisk: Počet prodejů:

Produkt 2

Prodejní cena:  Náklady 1 prodeje: Zisk: Počet prodejů:

Produkt 3

Prodejní cena:  Náklady 1 prodeje: Zisk: Počet prodejů:

Celkový měsíční zisk:

Počet přivedených návštěvníků webu:

Konverzní poměr:
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Nyní si získané informace můžeme rozvrhnout do dalších plánů a získat přesnější strategii. Již 
si můžeme stanovit, kolik kusů produktů/služeb chceme prodat, jaké budou náklady a příjmy 
v jednom měsíci.

Produkt 1

Prodejní cena: Počet prodejů: % konverze na prodej:

Počet návštěvníků: Náklad na 1 návštěvu: Náklady na 1 prodej:

Celkové příjmy:

Zisk:

Produkt 2

Prodejní cena: Počet prodejů: % konverze na prodej:

Počet návštěvníků: Náklad na 1 návštěvu: Náklady na 1 prodej:

Celkové příjmy:

Zisk:

Produkt 3

Prodejní cena: Počet prodejů: % konverze na prodej:

Počet návštěvníků: Náklad na 1 návštěvu: Náklady na 1 prodej:

Celkové příjmy:

Zisk:
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Poznámky:
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Nyní jsme si prošli základy, jak vytvořit příjmy díky internetu.

 % Víme jak zvednout svou hodnotu a prodat se.

 % Víme, jaké služby můžeme nabídnout, nebo potřebovat.

 % Umíme založit web snadno a rychle.

 % Známe základy prodeje cizích produktů

 % Víme jak vybrat provizní program, produkt a jak ho zahrnout do nabídky.

 % Naučili jsme se vytvářet vlastní produkty

 % Vytvořili jsme si produktové portfolio

 % Máme plán a známe cíle, které potřebujeme splnit.

Nyní je na čase jít do akce a jednotlivé kroky zrealizovat. Proto si projděte celý modul ještě 
jednou a  odškrtejte si v  check listech body, které již máte zrealizovány a  vytyčte si kroky, 
na kterých budete pracovat.

No a pak se vrhněte do studia dalších modulů, jako je psychologie Facebooku, Magické mag-
nety a Vyladěná cesta. Pokud jste si zakoupili pouze kurz Online zisky, můžete si tyto nava-
zující tréninky dokoupit jednoduše v členské sekci, po kliknutí na ně. A pokud máte celý kurz 
Progress Academy, pusťte se do studia hned :)

Jakékoliv dotazy vám rád zodpovím přímo v diskuzi v členské sekci. 

Samuel Hornek
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