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Progress Academy

I

Magické magnety

1. díl

Jednoduše, krok za krokem vytvořte magnety,  
které vám vydělají peníze.
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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.

Tip: Některé části textů, odstavce, vaše vize a další důležité části pracovního sešitu 
jsou již přípravou textů na vaše webové stránky. Pokud je správně sepíšete, jednodu-
še je pak překopírujte na svůj web.
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Magické magnety

Magnety na internetu je potřeba chápat, podobně jako jednotlivé marketingové kanály, jako 
jednotlivé body v internetové síti, které přitahují pozornost uživatelů a následně nám pomá-
hají vytvořit z uživatelů věrné zákazníky. 

V tomto pracovním sešitu se podíváme na to, jak vytvořit váš vlastní magnet, který vám buď 
může sloužit k zachytávání e-mailových adres, budování důvěry nebo pro přípravu uživatelů 
na prodej produktu. 

Projdeme si hlavně témata:

 % Jak zjistit, o co je zájem

 % Typy magnetů, na které lidé výborně reagují

 % Jak s magnety pracovat v prodejní strategii

 % Název a obal

 % Co dělat s kontakty

 % Jak propagovat své magnety a přivést zákazníky

 % Jak prodávat bez prodeje
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Jak zjistit o co je zájem?

Ať je naším zájmem prodávat produkty, sbírat e-mailové kontakty nebo magnet umístit na te-
matické portály a budovat tím svou značku, je důležité vycházet ze základních strategií, které 
již známe. Je to analýza klíčových slov a zjištění reálné poptávky lidí po širším okruhu informací 
daného tématu.

V zásadě nám stačí základní průzkum trhu zahrnující:

 % Osobní zkušenost

 % Diskuzní fóra

 % Anonymní dotazník

 % Vyhledávané výrazy

 % Konkurence

 % Zpětná vazba zákazníků

Když narazíme na téma, které bychom chtěli zpracovat, ověříme nejdřív objem vyhledávání 
na daná klíčová slova a z toho si již můžeme i vypsat pár tipů na budoucí název produktu.

K ověření klíčových slov využijeme již známé aplikace nástrojů pro návrh klíčových slov:

 % www.AdWords.com

 % www.sklik.cz

Jaká témata se ve vašem oboru nejčastěji řeší?
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Najděte nejdelší a nejdiskutovanější vlákna na diskuzních fórech, projděte je a vy-
pište si nejdůležitější body, které lidé řeší.

Můžete umístit na web anonymní dotazník a pozvat na ně své zákazníky? Jaké otáz-
ky byste jim položili?

Jaké vyhledávací fráze jsou ve vašem oboru nejvyhledávanější?

Příklad: Jak opravit karburátor, Jak uháčkovat svetr, Jak vyplnit daňové přiznání
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Vyhledávané slovní spojení Počet hledání Sklik Počet hledání Google

Jaká nejsdílenější témata nebo magnety zpracovala vaše konkurence?

Zeptejte se přímo zákazníků, návštěvníků webu, co řeší a jaké mají starosti v sou-
vislosti s produkty z vašeho oboru.
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Typy magnetů

Po základním průzkumu trhu, je potřeba vybrat jaký typ magnetu vytvoříme. U toho bereme 
v potaz hlavně naše zákazníky. Například starší lidé 50+ ještě nejsou tak zvyklí poslouchat 
MP3 Podcasty, nebo stahovat infografiky. Pro ně bude lepší e-kniha ve formátu pdf a podob-
ně. Můžeme také uvažovat dopředu nad tím, že jeden magnet využijeme v několika formách 
a budeme mít více marketingových kanálů.

Základní typy magnetů:

 % E-knihy, E-booky

 % Katalogy

 % Vzory smluv, dopisů

 % MP3, Podcasty

 % Videa, přednášky

 % Případové studie, infografiky

 % Členství

 % Newsletter – registrace

 % Testy

 % Slevy, kredity…
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E-knihy

Ačkoliv je dnes e-knih na trhu velké množství, neznamená to, že by o ně lidé neměli zájem. Na-
opak, tento trh se u nás rozvíjí teprve posledních pár let a řada témat ještě není zpracována. 
Hlavní je si uvědomit, že uživatel si koupí/stáhne e-knihu i když už někdo téma zpracoval někde 
jinde, protože ho prostě dané téma zajímá. Pokud od vás například získá hodnotnější obsah 
zdarma za e-mail, než od někoho od koho si nějakou publikaci zakoupil, stane se z něj váš věrný 
zákazník. A přesně proto magnety vytváříme. Proto by měli být magnety vysoce kvalitní.

Vytvoření e-knihy má tyto kroky:

1. Formát (EPUB,MOBI,PDF)

2. Název

3. Obal

4. Osnova

5. Obsah – texty a grafika

6. Korektura

7. Interaktivita

8. Publikování

Pokud chcete e-knihu dávat zdarma či za e-mail, postačí formát PDF. Pokud budete e-knihu 
i prodávat, je potřeba myslet i na další formáty pro čtečky knih. 

Název by měl pokud možno obsahovat klíčové slovo, být poutavý. Název či podnadpis by měl 
obsahovat výsledkově zabarvená slova či obsahovat číslice (příklad slov: Krok za krokem, po-
stup, návod, 5 způsobů jak)

Obal by měl být otestován náhodnými čtenáři. Nebo nechte vybrat ten nejlepší obal malé 
děti. Pokud si obal vybere i batole, je to zpravidla jednoduchá indicie, že se obal bude líbit 
širší mase uživatelů.
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V dalším kroku je potřeba vytvořit osnovu, podobně jako při vytváření prvního produktu.

Vlastní obsah by měl být maximálně obsáhlý, konkrétní a přinášet jasná data, osobní zkuše-
nost, ale i informace a tipy, které člověk nenajde běžně na internetu. Pokud budete mít obsah 
volně ke stažení u sebe na webu nebo například na Ulozto.cz, měl by text přímo obsahovat 
další klíčová slova a vyhledávané fráze, protože vyhledávače si dnes již umí přečíst obsah e-
-knih a PDF souborů a nabídnout tento obsah uživatelům, kteří dané téma hledají. 

Následuje korektura, kterou by měl udělat někdo, kdo se korekturou textů živý. U odborných 
textů je lepší tuto práci ponechat na profesionální agentuře. Její práci je ovšem zapotřebí 
průběžně kontrolovat, abyste v závěru odevzdání kompletního díla nebyli nepříjemně pře-
kvapení. 

Můžete li, propojte obsah publikace na své webové stránky. Odkazujte na články, videa, při-
dejte propisovatelné tabulky, důležité odkazy a podobně. Je možné také odkazovat na obsah 
na jiných webech s použitím svého partnerského odkazu a inkasovat provize. 

Nezapomeňte na závěr přidat informace o dalších produktech a možnostech jak se s vámi 
spojit například na sociálních sítích.
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Check list – E-kniha

Úkol Vytyčený termín Hotovo

Mám vybrané hlavní téma

Mám udělanou analýzu konkurence

Znám nejdiskutovanější témata v diskuzních fórech

Mám vypsána vyhledávané slovní spojení

Vybrané formáty a vygooglováno, jak je vytvořit

Hotová osnova

Vymyšlený název

Vytvořené návrhy obalu

Vytvořený obsah

Hotova dvojitá korektura

Vytvořený popisek o knize

Vytvořena stránka pro stažení/nákup e-knihy

Obsah publikován

Nastaveny cíle ke stažení v Google Analytics

E-kniha veřejně propagována

Jak vidíte, základní techniky a strategie se stále opakují a pouze je vylepšujeme a kombinujeme.

Poznámky:
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Katalogy

Katalogy jsou obzvlášť vhodné, pokud nabízíte fyzické produkty, máte kamenný obchod či 
eshop. Umožňují vám mít strukturovaně nabízený obsah i jinde než pouze na vašem webu. 

Zároveň má správně vytvořený katalog řadu výhod:

 % Tvorba zpětných odkazů

 % Přidaná hodnota

 % Návrhy kombinací

 % Možnost využít cizí obsah

 % Přímý prodej z katalogu

Tvorba zpětných odkazů je dnes jedním ze stavebních kamenů SEO optimalizace a i když ne-
mají odkazy z produktových katalogů takový vliv, přesto tvoří přirozenou součást odkazového 
portfolia. 

Katalog je něco, co dáváme zákazníkům navíc. Tuto přidanou hodnotu si zákazníci cení a při 
dobrém zpracování katalog pokaždé rádi prolistují.

Navrhnout ideální kombinaci oblečení, vybavení obýváku nebo elektroniky není vždy jedno-
duché. Na klasickou prodejní stránku eshopu se to nevejde. Právě proto je pěkným vzorem 
například katalog Ikea nebo Bonprix. 

Pokud prodáváte cizí služby a produkty, je možné po dohodě využít i materiály vašich doda-
vatelů, případně je dokonce „přebrandovat“ a nabízet jako vaše. 

Poznámka: Přebrandovat = opatřit vaším logem a sjednotit grafiku pro využití na vašem webu.

Díky online verzi katalogu a širším možnostem interaktivity je možné z katalogu uživatele do-
vést přímo na prodejní stránku konkrétních produktů. 
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MP3, Podcasty

MP3 a Podcasty umožňují uživatelům konzumovat obsah i když vykonávají jinou činnost – řídí 
auto, pracují, jsou v práci a podobně. Díky tomu jde o stále vyhledávanější obsah, který budí 
velkou důvěru.

Můžete například nahrávat:

 % Namluvené články

 % Příběhy

 % Distribuce na jiných webech

 % Audio knihy

 % Seriály

 % Rozhovory

Kvalitní obsah je možné nahrát například na iTunes, Audioteka.cz a následně i prodávat jako 
samostatný produkt.

Tip: Pokud se stydíte, je možné, aby za vás někdo obsah namluvil. 

Napište si jaké rozhovory a další Podcasty můžete vytvořit:
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Videa, přednášky

Video obsah a záznamy z přednášek jsou jedním z nejžádanějších obsahů na internetu. Ostat-
ně celý zisk z Youtube stojí právě na video obsahu.  Video můžete distribuovat na sociálních 
sítích nebo například důležitý obsah zpracovat do videa a poskytnout výměnou za e-mail. 

Výhody videí:

 % Nejžádanější typ obsahu

 % Vysoká přidaná hodnota

 % Odlišnost od konkurence

Napište si pár tipů, jaký video obsah by pro vás nebylo obtížné vytvořit:
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Webináře – přímé přenosy

Mnohem větší hodnotou, pro vaše fanoušky a potencionální zákazníky, jsou živé webináře – 
přímé přenosy přes internet. Výhodou je, že tento skvělý nástroj si může každý z vás zajistit 
zdarma přes službu Google Hangout. Existují k tomu i placené služby, ale nejsou příliš zapo-
třebí. Webináře mají pro diváky i vás tyto benefity:

 % Živý přenos

 % Unikátní nabídka

 % Maximální důvěra

Za živý přenos a online přednášku na žádané téma si buď můžete nechat zaplatit, nebo ho 
poskytnou zdarma za e-mailový kontakt. Uživatele pak dostanete v jeden čas na jedno místo 
na internetu a to je důležité pro další prodej.

Na webinářích je výborný prostor pro prodej. Stačí vytvořit unikátní nabídku a máte mož-
nost získat opravdu zajímavé prodeje na jednom místě. V dobře připravené kampani „Banán 
za milion“, kterou jsem řídil jako projektový manažer, jsme prodali na webinářích produkty 
za více než 3 miliony během jediného týdne.

Aby byl webinář úspěšný, je potřeba mít velmi dobře připravenou prezentaci a sadu úkolů 
viz. check list níže. Ještě důležitější je mít dobrý internet s možností uploadu ve vysoké kvalitě 
a rychlosti.

Témata pro 0,5–1 hodinové semináře:
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Check list – Webináře

Úkol Vytyčený termín Hotovo

Vytvořený osobní Gmail účet 

Vytvořená registrační stránka pro webinář

Vytvořená vysílací stránka s videem a komentáři

Vytvořený e-mail po registraci

Vytvořený e-mail s připomínkou v den vysílání

Založený testovací Hangout 

Založený Hangout pro uživatele

Vložený kód videa – přenosu na vysílací stránku

Připravená prezentace

Nacvičený úvod

Připravené načasované prodejní tlačítko pod videem

Otestována kvalita zvuku a obrazu

Poznámky:
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Tutoriály, případová studie, infografiky

Největší ochotu zadat vám e-mailový kontakt získáte výměnou za jasná fakta a konkrétní ná-
vody. To jsou hlavně případové studie, kde se dělíte o konkrétní výsledky své práce. Stejně 
dobře poslouží také tutoriály (návody) a infografiky. 

Proč tomu tak je?

 % Uživatel získá jasná fakta

 % Vysoká přidaná hodnota

 % Zvýšení důvěryhodnosti

 % Obliba na sociálních sítích

Odkaz pro získání e-booku a informací o tvorbě infografik bez nákladů: 

 % http://www.ceskeinfografiky.cz/5-kroku-jak-vytvorit-poutavou-infografiku/

Poznámky:
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Členství

A pak tu máme různé formy členství a registrací do klubů. V podstatě jde o takový lepší odběr 
newsletteru, který nabízí za registraci něco navíc. Třeba může být část obsahu na webu zpří-
stupněna pouze lidem, kteří jsou registrovaní. Uživatelé získávají různé benefity, výhodnější 
nabídky, slevy apod.

Díky členství:

 % Rozlišíte skutečné fanoušky

 % Hrajete na city, ego a emoce

 % Dáváte unikátní obsah navíc

Podívejte se na trhu na všechny úspěšné firmy od těch nejmenších až po nadnárodní giganty. 
Všichni mají nějaký věrnostní program, do kterého se můžete zaregistrovat. Je to jeden ze 
způsobů jak si své zákazníky skutečně udržet. 

Jaké benefity můžete nabídnout členům:
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Newsletter, odběr novinek

Nejčastější forma magnetu je odběr novinek. Získáte přes něj naprosté minimum kontaktů. 
Přesto se do něj hlásí hlavně lidé, kteří mají skutečný zájem o to, co děláte a z odběru se tak 
často neodhlašují. 

U odběru newsletteru je důležité:

 % Viditelné umístění

 % Formulář vyčuhuje z webu

 % Dát vědět k čemu slouží

 % Informace o četnosti zasílání

Poznámka: Nikdy se nesnažte získat v  registraci příliš mnoho informací. Na-
příklad zvažte, zda uživatel má vyplnit i  jméno, jméno + příjmení nebo stačí jen 
e-mailový kontakt.
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Testy

Nejefektivnější způsob na internetu! Teď dávejte dobrý pozor, z nějakých 250 000 e-mai-
lových kontaktů získaných do projektů za poslední dva roky, jsme přibližně polovinu získali 
přes testy, u kterých uživatel získá výsledek a další výhody po zadání svého e-mailu. Ovšem, 
aby se z něj pak stal zákazník, je potřeba mít test velmi kvalitně zpracovaný. 

Výhody testu:

 % Zajímavý obsah

 % Interaktivní forma

 % Nejvyšší konverze (až 70%)

 % Netradiční forma prodeje

 % Masivní zásah uživatelů sociálních sítí

Upozornění: Uživatele po vyplnění testu získáte, nebo ztratíte. Je velmi důležité, aby uživa-
tel dostal skutečně hodnotný výsledek, který vzbudí důvěru. Jinak se velmi rychle odhlásí. 

Odkazy na nejúspěšnější dotazníky poslední doby:

 % https://emocnirovnice.ales-kalina.cz/test-zdarma/

 % http://neurorestartpenize.cz/test/

 % http://samuel-hornek.cz/rychly-test-online-dovednosti-zdarma/

 % http://samuel-hornek.cz/test-manazerskych-a-podnikatelskych-dovednosti-zdarma/

 % http://www.jatodokazu.cz/test-osobnosti-zdarma/

Další méně úspěšné testy:

 % http://bananzamilion.cz/dotaznik/

 % http://affiliateacademy.cz/quiz/



Magické magnety 1. díl

21

Vytvořit vlastní test znalostí ve vašem oboru doporučuji každému, kdo chce rychle vybudovat 
širší masu odběratelů. Má to však svá specifika a kroky.

Základní kroky:

1. Určit si koncept testu – rozvržení.

2. Určit kolik bude otázek.

3. Určit počet výsledků a způsob vyhodnocení.

4. Určit si cílovou skupinu a úroveň obtížnosti testu (Oborový VS. Uživatelský).

5. Sepsat si otázky (čím více, tím lépe).

6. Nejlepší otázky převést do zábavné formy.

7. Nechat si zpracovat grafický návrh.

8. Připravit stránku s testem.

9. Připravit stránku po vyplnění testu.

10. Napojit test na sběr e-mailů.

11. Připravit vyhodnocení a automatické e-maily.

12. Připravit metadata a obrázky pro sdílení.

13. Nastavit sledování cílů a konverzí.

14. Vytvořit propagaci testu.

Ačkoliv ty nejlepší testy vyžadují mnoho hodin přípravy, určitě se vyplatí. Jak si řekněme ještě 
v posledním modulu „Vyladěná cesta“. 
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Nyní si sepište své náměty na testy a poznámky:
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Slevy

Na slevu utáhneš každého, ale málokdo ti pak zaplatí plnou cenu. Sleva je osvědčený magnet 
a stále funguje. Slevy, výprodeje, likvidace přitáhnou pozornost, ale aby plnili svou funkci mag-
netu, je zapotřebí je využívat jen někdy a ve správnou chvíli. Nebo prostě nabídnout správnou 
slevu či výhodu.

Kdy slevy fungují:

 % První nákup

 % Doprava zdarma

 % XXX Kč na dnešní nákup

 % Časově omezené

 % Za registraci/ pro odběratele

 % Pro odcházející z webu pomocí „exit pop-upu“

 % Cash back (peníze zpět po nákupu)
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Obal

Vytváříte li magnet, je důležité, aby si ho uměl uživatel internetu dobře představit. Jinak ne-
bude ochotný vám zanechat své osobní údaje. A k tomu nám pomůže dobře vytvořený obal 
s poutavým názvem. Tuto část jsme již řešili v části Online zisky při tvorbě prvního produktu, 
přesto ještě malá rekapitulace neuškodí. 

Vizuální podoba nesmí být klamavá. Pokud dáváte e-knihu, která má 45 stránek, není dobré ji pre-
zentovat jako extra silnou knihu. Stejně tak pokud nabízíte jeden podcast, neměl by být prezento-
ván jako sada CDček a podobně. Toto je však samozřejmostí pro každého férového podnikatele. 

Racionalita VS. Emoce

Dále je u obalu (grafické vizualizace produktu) důležité, aby dokázal zaujmout obě části moz-
ku. Tu racionálně přemýšlející i tu, která jedná na základě pocitů a emocí. Je důležité si uvědo-
mit, že většina lidí je vizuálně zaměřená. To znamená, že věci potřebujeme vidět, abychom si 
je dokázali lépe představit, abychom je chtěli. 

V názvu produktu by měli být obsaženy například:

 % Chyby, mýty
 % Číslovky 
 % Studie, výzkumy
 % Kroky, postupy, návody
 % Příběhy, pohádky

Tip: Pokud bude název zároveň obsahovat vyhledávané klíčové slovo, získá magnet 
větší šanci na úspěch a podpoří dohledatelnost vašich webových stránek ve vyhleda-
vačích. Zároveň zviditelní vaše služby a činnost, pokud ho nahrajete na jiné místo.

Testování obalu

Ačkoliv si lidé myslí, že testování obalů si mohou dovolit pouze velké společnosti, není to prav-
da. Stačí, abyste vytvořili kopii stránky a na ní změnili pouze obal produktu. Nebo postačí mít 
dvě verze bannerů a hned uvidíte, který přivede více návštěvníků, případně zákazníků. 
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Jak s magnety pracovat

Při vytváření magnetů je dobré myslet na fakt, že magnety se neprodávají. Magnet je benefit 
pro uživatele internetu, návštěvníka vašich webových stránek. 

Magnet tedy dávejte:

 % Ke stažení zdarma

 % Za e-mail (kontaktní údaje)

 % Za sdílení na sociálních sítích (pomocí social locker)

 % Jako propagační kanál (budování brandu)

 % Na tematických webech

Vytvořte si více typů magnetů a umístěte je na různá místa. Pro každý vytvořte samostatnou 
stránku a odkazujte na ní například ze článků a sociálních sítí.

Poznámky:
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Způsob monetizace

Je sice pěkné sloužit lidem, ale je potřeba mít také na chleba. Právě magnety umožňují velmi rych-
le začít vydělávat na internetu. Po jejich přípravě a zveřejnění, máte dvě možnosti monetizace:

1. Prodej za magnety

2. Prodej z magnetů

Prodej za magnety se skládá ze tří částí:

 % Prodej ihned na děkovací stránce po stažení.

 % Prodej pomocí autoresponderů – automatických e-mailových kampaní. Například zašlete 
dva informativní e-maily a pak prodejní nabídku.

 % Prodejní nabídka pomocí remarketingu (bannery v  obsahové sítí i  na  sociálních sítích 
a v mobilních zařízeních).

Prodej z magnetů je snazší, ale není tak účinný. V zásadě můžete:

 % Nabídnout svoje produkty, služby a odkazovat na ně v obsahu.

 % Odkazovat pomocí affiliate na navazující produkty a služby a z prodeje inkasovat provizi.

Vypište si, jaké produkty (své i cizí) můžete nabízet po tom, co uživatel získá váš magnet:
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Nejcennější věc na internetu

Nic nenahradí osobní kontakt a na internetu jsou pouze dvě možnosti, jak ho udržovat. Buď 
máte na uživatele kontaktní údaje, nebo děláte remarketing a tím udržujete se zákazníky kon-
takt – povědomí o značce. 

Následně s nimi pracujete:

 % Pečlivě segmentovat podle magnetu

 % Posílat automatizované zprávy

 % Budujete dlouhodobý vztah

 % Sledujete a vyhodnocujete vývoj

 % Zasíláte přesně cílené nabídky

Poznámky:
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Propagace

Chcete li propagovat své magnety, využijte nejdříve to nejlevnější, co máte. Tím myslím vaše 
webové stránky. Přilákat návštěvníky k získání magnetu můžete pomocí: 

 % Horní lišty
 % Newsletteru
 % Side baru
 % Lead page
 % Testů
 % Webové formuláře
 % Pop up okna
 % Exit pop up okna
 % Odkazy v obsahu

Poznámka: Jak jednotlivé prvky vypadají, vidíte přímo ve videu na konkrétních 
příkladech.

Pokud na web postupně umístíte všechny typy propagačních prvků, jste schopni zaujmout 10 
až 30 % všech návštěvníků webových stránek a ti vám zanechají například e-mailový kontakt. 
Z těchto odběratelů máte statistickou jistotu, že 0,5 až 1,5 % těchto lidí nakoupí v průběhu 
prvního měsíce od získání magnetu.

Vypište si, kde na svém webu budete propagovat magnet:
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Nejlepší zdroje návštěvnosti

A když už na webu krásně prezentujete své magnety, ve videích máte konkrétní ukázky, opět 
je čas přivádět na váš web více zákazníků.

 % Facebook

 % Komentáře

 % Tematické portály

 % Partneři

 % AdWords, Sklik.cz

 % Remarketing

Facebook je první na ráně. Již byste měli mít založenou stránku na Facebooku a také znát 
základy propagace na Facebooku. Odkaz na své vytvořené magnety sdílejte na sociálních sí-
tích, na svém profilu, v tematických skupinách a své stránce. Následně zjistěte zpětnou vazbu 
a také konverzní poměr stránky, kde je magnet ke stažení. Pak již můžete klidně spustit pla-
cenou inzerci.

Komentáře na  cizích webech vám pomůžou získávat nové kontakty. Určitě sledujete kon-
kurenční weby a například blogy, kde čerpáte informace. Pak jednoduše stačí okomentovat 
článek vztahující se k tématu a do podpisu umístit odkaz pro další informace, který uživatele 
nasměruje na váš magnet. Budujete tak přirozené odkazové portfolio pro SEO a ještě získá-
váte relevantní návštěvníky. Jen pozor, zde platí dvojnásob pravidlo – všeho s mírou.

Partneři. Moc se toto téma nezmiňuje, ale z vlastní zkušenosti vím, že až 30 % všech získaných 
kontaktů, někdy i více, vám mohou přivést partneři. Nikde se o tom moc nemluví především 
proto, že to není moc výhodné pro affiliate partnery, kteří mají odměnu z prodejů a z kontak-
tů, které přivedli, nezískají většinou nic. Ale z vašeho pohledu je to velmi výhodné, a pokud 
máte již produkty, které můžete prodávat vy osobně, je velmi dobré spustit provizní program. 

A často zmiňuji Sklik.cz a Adwords od Googlu. Vytvořit textové i bannerové inzeráty již vyžadu-
je znalosti, ale vyplácí se. Můžete inzerovat a propagovat své magnety podle vyhledávaných 
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klíčových slov, nebo v obsahové síti. U propagace v obsahové síti je výhoda, že si můžete de-
finovat, na jakých webech budete inzerovat. Můžete například svou reklamu zobrazit pouze 
ne webech, které se věnují pouze určitému tématu, nebo dokonce pouze na konkrétních 
stránkách, které obsahují nějaké klíčové slovo (příklad „podnikání“). Toto je už trochu složitější 
a doporučuji si buď zajít na specializované školení, nebo využít externí spolupráce a nechat si 
kampaně nastavit profesionálně – ušetří vám to hodně času, peněz i ušlého zisku. 

No a nejlepší zdroj návštěvnosti k propagaci magnetů je ten, který jste již vytvořili. Jednoduše na-
stavte remarketing na uživatele, kteří navštívili váš web, ale ještě vám například nezanechali e-mail 
(příklad: nestáhli si e-book). Takto udržujete povědomí o značce a ještě získáváte cenné kontakty.

Vypište si způsob propagace, který je pro vás klíčový:
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Automatický systém propagace

Nyní je čas vše dotáhnout do konce. Všechny aktivity, které na internetu děláme, by měli jít 
co nejvíce automatizovat. U marketingu to do jisté míry platí téměř dokonale. U magnetů pak 
taková automatizovaná cesta uživatele může vypadat tak, že stabilně získáváte nové kontakty 
bez větší námahy. Zároveň je po stažení kontaktu ihned spuštěn automatický proces prodeje, 
který vám minimálně zajistí, že máte propagaci magnetů a kontakty zcela zdarma.

Až budete mít magnet hotový, měl by výsledný Check list úkolů vypadat takto:

Check list – Propagace magnetů

Úkol Vytyčený termín Hotovo

Vytvořený magnet

Vytvořena stránka ke stažení magnetu

Napojený e-mailový formulář

Nastaveno sledování konverzí v GA

Nastaveno sledování konverzí z FB

Vytvořena sada autoresponderů (minimálně 2)

Vytvořeny bannery FB, AdWords, Sklik

Připraven remarketing s prodejní nabídkou

Nastaveno sledování konverzí v GA (prodej)

Nastaveno sledování konverzí z FB (prodej)

Vytvořena prodejní stránka s nabídkou produktu

Nastavena propagace magnetu na vlastním webu

Spuštěna první propagace Magnetu
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