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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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V on-line prodejích existuje celá řada metod, technik a doporučení expertů, které Vám pomá-
hají získat pozornost zákazníka a následně ho dovést k prodeji. Pokud budete používat jen 
jednu metodu nebo třeba jen půlku z postupů, nebude vaše cesta zákazníka nikdy kompletní 
a stále budete velkou část své energie a peněz investovat neefektivně. 

Vyladěná cesta zákazníka znamená, že máte u svého projektu nadefinovanou a zrealizova-
nou kompletní strukturu, od prvního oslovení, až po opakovaný nákup či re-marketingovou 
strategii. A  i když v  tomto modulu vycházíme z  již získaných znalostí z kurzu projektového 
řízení či modulu Online zisky a dalších dílů, až nyní jednotlivé kroky kompletujeme a doladíme 
celou strategii. 

Cesta zákazníka z ptačí perspektivy

Podíváte li se na prodejní proces z širší perspektivy, zjistíte, že se vlastně stačí zaměřit na 5 zá-
kladních bodů a pak vytvořit strukturu ve svém podnikání, která těchto 5 bodů rozvine. 

1. Lidé
2. Zdroje
3. Webové stránky
4. Komunikace
5. Produkt

V další části se věnujeme každému bodu jednotlivě. 

Zodpovězte si upřímně na tyto otázky:

Otázka ANO NE

Znám detailně svého Avatára?

Znám zdroje návštěv Avatárů i dalších návštěvníků?

Mám hotové stránky, které konvertují?

Mám komunikační strategii pro získání zákazníků?

Mám otestovanou produktovou řadu?
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Lidé

Zapomeňte na myšlenku, že své produkty můžete prodat každému. Z každého člověka může-
te udělat zákazníka, ale teď a v tuto chvíli můžete prodat pouze svým Avatárům. 

Avatáři

Avatár je člověk, který je ideálním zákazníkem. O tom, kdo je skutečně vaším avatárem, rozho-
dují až vaše reálné prodeje. Pokud již nějaké zákazníky máte, nepochybně víte, kdo nakupuje 
nejčastěji. Rozhodující, pro jejich získání, je zejména znalost těchto faktorů:

 % Demografie

 % Zdroje Avatárů

 % Komunikace

 % Související produkty

 % Důvěra

Demografie:

Úkol: Sepište si hlavní rysy vašeho typického zákazníka

Pohlaví zákazníků:

Věk zákazníků:

Vzdělání:

Řeč, národnost:

Rodinný stav:
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Lokalita:

Zájmy:

Příjmová skupina:

Další specifikace zákazníků:

Aktuální zdroje Avatárů:

Nyní již víte, kdo je Váš ideální zákazník. Když to přeženeme, tak můžeme s nadsázkou říci, 
že víme, čím se baví, s kým snídá a jaké webové stránky navštěvuje. Také víme, jaké jsou jeho 
oblíbené značky a jaká osobnost pro něj představuje skutečnou autoritu. To je velmi důležité 
pro další marketingové aktivity a cílení reklam například na Facebooku.

Odkud máte nejvíce zákazníků:
Poznámka: Zjistíte například ze zdrojů návštěvnosti v Google Analytics
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Komunikace

Jak s lidmi komunikujete, je rozhodující pro jejich oslovení. Velmi důležité je, také komunikovat 
správnou formou. Například, pokud budete využívat pouze odborné výrazy, velmi pravděpo-
dobně přilákáte spíše než své zákazníky, svou konkurenci, která vás sice bude ráda sledovat, 
ale málokdy nakoupí.

Příklad:

Příkladem proč řešit způsob komunikace je fakt, že pokud máte zákazníky, kteří zakoupí díky 
osobní schůzce, velmi pravděpodobně je nepřesvědčíte k nákupu stejného produktu na inter-
netu, ale mnohem pravděpodobnější bude stav, kdy si takový zákazník na internetu vyplní for-
mulář pro domluvení osobní schůzky. Z toho může vzniknout úplně nová prodejní strategie.

Sepište si pár poznámek, čím je komunikace s Avatárem vašich produktů typická. Zda má 
hovorový, slangový či odborný ráz. Častá témata, trápení a podobně:

Související produkty

Velmi dobrým způsobem, jak přemýšlet nad cílovou skupinou, je podívat se do jejich domác-
nosti z pohledu spotřebitele. Díky tomu opět můžete odhalit zajímavé produkty do svého 
produktového portfolia. Můžete cílit na uživatele těchto produktů a díky tomu můžete získat 
nový širší okruh zákazníků.

Příklad:

Pokud budete prodávat luxusní automobily Porsche, je pravděpodobné, že takový zájemci 
budou zároveň užívat značkové produkty Apple, značkové parfémy, hodinky, možná doutníky. 
Můžete tak vytipovat lokality, reklamní média ale také najít nové partnery pro spolupráci. 
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Vypište si tedy několik produktů případně značek, které k vašemu ideálnímu zákazníkovi pro-
stě patří. Doporučuji si připsat i cenu nového produktu a četnost nákupu:

Důvěra

Čemu Vaši zákazníci věří? Uvěří spíše případové studii, osobní prezentaci, příběhům klientům 
či recenzím v komentářích? Pokud toto zjistíte, můžete se při prodeji zaměřit právě na budo-
vání důvěry. 

Napište si, čím můžete vylepšit důvěryhodnost vašeho projektu, produktu, služby:
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Zdroje

Dostáváme se k otázce odkud tyto zákazníky brát. Kde se pohybují a co dělají před nákupem 
našeho produktu. A teď již buďme velmi konkrétní v tom, co si zde napíšeme. Protože pokud 
zvolíme špatný zdroj, oslovíme jinou cílovou skupinu nebo budeme své zákazníky oslovovat 
příliš draho. Zde je již základem analýza klíčových slov a hledání souvisejících nik podle zájmů 
a produktů, které náš Avatár v životě používá. 

Prodáváme li již zmíněné Porsche a víme, že naši zákazníci jsou zarytí „jablíčkáři“ (uživatelé 
produktů Apple) můžeme vyhledat klíčová slova a weby, které souvisí s užíváním těchto pro-
duktů a umístit zde svou reklamu, odkazy či tematický článek. Víme, že mají rádi design a lu-
xus a od toho se odvíjí zdroje návštěvnosti i místa pro propagaci.

Další zdroje máme z  již stávajících. Tedy můžeme zjistit z Google Analytics z  jakých zdrojů 
a na jaké vyhledávací dotazy k nám uživatelé webu proudí. 

Základní nástroje:

 % www.analytic.google.com

 % www.adwords.google.com

 % www.sklik.cz

Zdroje můžeme rozdělit podle základních pramenů:

 % Sociální sítě

 % SEO, vyhledávače

 % PPC

 % Video

 % Webové stránky - odkazy

 % Affiliate
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Tohle téma je detailně rozpracováno již v kurzu projektového řízení. Je to nutná součást cesty 
zákazníka. Proto si zde alespoň bodově a ve zkratce zrekapitulujeme jednotlivé body, ať něco 
neopomeneme. Vycházíme přitom z definice našeho Avatara. Primárně se tedy zaměřujeme 
na ty nejdůležitější zdroje a vyhledávací dotazy a u nich ladíme prodejní proces. Teprve poz-
ději se věnujeme zdrojů menším nebo vzdáleně souvisejícím a díky tomu například budujeme 
odkazové portfolio a zvyšujeme pozice našeho webu ve vyhledavačích.

Sociální sítě

Dneska jsou sociální sítě trendem v propagaci start-upů a projektů s omezeným rozpočtem. 
A to platí i v případě placené inzerce, kdy můžete například na Facebooku či nově i na Insta-
gramu získat velmi levně návštěvnost na své webové stránky a využít pokročilé možnosti cílení. 

Pokud máte byznys postavený na koncových zákaznících B2C, je dnes Facebook samozřej-
mostí. Další sociální sítě jsou dnes sice ještě doplňkem, ale když si vezmete, že například 
Instagram navýšil za 9 měsíců počet uživatelů o 100 milionů, určitě stojí za pozornost i tato 
síť. Další stálice jako je LinkedIn, Twitter, Google+, Pinterest můžeme využívat pasivně alespoň 
jako zdroj pro sdílení svých článků a aktualit z našeho podnikání.

Poznámky:

SEO, vyhledávače

Jak si vedete ve výsledcích vyhledávání je velmi důležité, protože zde již získáváte ideální zá-
kazníky. Jednoduše zde můžete získat návštěvníky, kteří potřebuji přesně vaše služby. Je pro-
to potřebovat strukturovat textový obsah tak, aby obsahoval vyhledávací fráze, klíčová slova 
a přitom působil přirozeně. 
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Na daná klíčová slova pak vytvářet zpětné odkazy viz. část webové stránky.

Úkol č. 1:

Přihlaste se do Google Analytics a vypište si 10 klíčových slov a vyhledávacích dotazů, na které 
chodí na váš web nejvíce lidí přímo z vyhledavačů. 

Úkol č. 2:

U každého z 10 dotazů se podívejte na vstupní stránku z výsledků vyhledávání ze Seznam.cz 
i z Google.cz a podívejte se, zda uživatel po přivedení na web dostane skutečně relevantní infor-
maci a je veden dále například na registraci nebo na stránku k objednání produktu, k přečtení 
recenze a podobně. Pokud není veden k nějaké aktivitě, nebo se dostane na nerelevantní strán-
ku, kde neví, co má udělat a nevidí hledané informace, upravte obsah konkrétní webové stránky, 
kterou jste nalezli na základě zadání dotazu do vyhledávače.
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Oborové webové stránky

Podívejme se na vaše odkazové portfolio a jeho budování. A pojďme si to říct na rovinu, při 
vytváření propagace na webech, magazínech a blozích sledujeme tři cíle. 

1. Tím prvním je zvýšení návštěvnosti svého projektu z relevantních zdrojů za účelem získání 
nových zákazníků Avatárů. 

2. Druhým cílem je budování povědomí o značce. To je dlouhodobý proces, který když pod-
ceníme, za čas nebudeme moci růst, protože o nás uživatelé „uslyší“ z příliš málo zdrojů. 
Na internetu i ve světě musíme být prostě vidět.

3. A dalším cílem, který sledujeme při propagaci na tematických webových stránkách je SEO 
optimalizace. Málokdo si třeba uvědomuje, že správně připravený „pronajatý“ banner má 
velmi podobný přínos jako článek se zpětným odkazem. Banner také tvoří zpětný odkaz 
a je součástí přirozeného odkazového portfolia. 

Vezmeme li v potaz tyto tři klíčové body, zjistíme, že propagaci na jiných webech nutně potře-
bujeme. Máme řadu možností jak na to:

 % Pronajmutí bannerových ploch

 % Pronajmutí, nákup zpětných odkazů

 % Zaplacení PR článků

 % Zprovoznění vlastního affiliate programu

 % Publikovat pod vlastním jménem z pozice odborníka

 % Působit na diskuzních fórech

 % Komentovat články a odkazovat na vlastní související obsah

 % Zakládat podpůrné web (microsite)
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Úkol:

Aby nezůstalo jen u prázdných řečí. Podívejte se na deset vstupních klíčových slov na svém 
webu, který jste si vypsali. Každé z nich zadejte do vyhledávače a projděte si výsledky vy-
hledávání. Pokud najdete vhodný web pro spolupráci či propagaci, zkuste si domluvit pu-
blikování vašeho článku nebo si zde zakupte propagaci. Případně alespoň projděte obsah 
a zanechte komentář.

Tuto činnost si rozložte do delšího časového období. V modulu online zisky jste si již vypsali 
webové stránky, kde se chcete prezentovat. Rozšiřte je nebo je upravte o nové poznatky 
právě teď:
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Video

Video marketing dnes hýbe internetem. Řada projektů dnes výrazně vyrostla díky sdílení videí 
na sociálních sítích. 

 % Vimeo

 % Youtube

 % Facebook

To jsou hlavní komunikační video kanály, ze kterých můžete přivádět návštěvníky na webové 
stránky. Můžete zde umístit odkazy na webové stránky do popisku videa či přímo do něj. Tyto 
odkazy pak opět zlepšují vaše pozice ve výsledcích vyhledávání a mají vliv na SEO. 

Affiliate

V modulu Online zisky jsme affiliate marketing řešili z pohledu partnera. Tedy jak ho využít, 
abyste vydělávali na webových stránkách prostřednictvím doporučování produktů a služeb 
za provizi. U vyladěné cesty se na affiliate zaměřte z pohledu inzerenta. Tedy někoho kdo má 
svůj vlastní provizní program. Partnery pak můžete odměňovat za  vyplnění poptávkového 
formuláře, prodeje produktů či služeb. Odměňovat můžete fixní částkou nebo procentuální 
provizí z celkové částky.

Při vytváření vlastního provizního programu máte dvě možnosti:

 % Zapojit své kampaně do affiliate sítě

 % Spustit vlastní provizní program

Výhodou sítí je, že máte méně starostí a část práce za Vás odvede provozovatel affiliate sítě. 
Nevýhodou je, že dáváte část provize provozovateli sítě (tedy zaplatíte více) a provozovatel 
sítě nemá často motivaci přesvědčit partnery pro propagaci vašeho projektu.  Vlastní affiliate 
program má výhodu, že máte vše pod vlastní kontrolou a můžete lépe pracovat s motivací 
partnerů. Nevýhodou je především časová náročnost na rozvinutí provizního programu, zís-
kání partnerů a komunikace s nimi. 
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PPC

Málokterá část marketingového mixu tvoří tolik zbytečných nákladů jako právě PPC systémy. 
Lidé se v tomto oboru málo vyznají a často si chtějí nastavit kampaně bez znalostí, čímž na-
dělají více škody než užitku. Toto je činnost, kterou by měl dělat specialista, nebo byste měli 
absolvovat školení pro konkrétní platformu. 

PPC systémy Vám totiž můžou přivádět velmi mnoho klientů ať už formou re-marketingu, pla-
cené reklamy na sociálních sítích nebo reklamy, kterou doručíte lidem přes Google Adwords 
či Sklik.cz. 

Samostatnou kategorií jsou pak zbožové vyhledávače, které mají také své platformy pro in-
zerci formou PPC reklamy.

Nejpoužívanější PPC systémy v ČR:

 % Google Adwords

 % Sklik.cz

 % Facebook Ads

Pro zboží:

 % Heureka.cz

 % Zbozi.cz

Spuštění reklam s platbou za „proklik“ (za přivedení návštěvníka na web) je naprosto klíčo-
vé pro maximalizování výnosu projektu. Aby byla taková reklama účinná, potřebujete mít již 
dokončenou cestu zákazníka na webových stránkách. Jedině po nastavení správné struktury 
obsahu, můžete očekávat, že se z návštěvníka stane zákazník. 
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Struktura webové stránky

Strukturování obsahu webových stránek by vždy mělo vycházet ze samotných cílů stránek 
i konkrétní stránky či článku. 

Obecně platí, že každý obsah má uživatele někam vést. To se podaří, pouze pokud bude ob-
sah přehledný a zároveň bude respektovat základní fungování (nastavení) lidského mozku.

V základu jde o jednoduchou strukturu, která zahrnuje:

 % Emoce

 % Grafika – vizuál

 % Výsledky

 % Palčivá témata

 % Řešení

 % Reference

 % CTA

Zaujmout emocionální stránku je zapotřebí již před návštěvou webové stránky. Může to být 
čtivým článkem, bannerem či videem. Po příchodu na webovou stránku je potřeba opět zau-
jmout pozornost uživatele podruhé. 

To lze vizuální formou – grafikou a textem s emocionálním podkresem, který pracuje se zvě-
davostí. 

Určitě znáte bulvární titulky článků v Blesku či na Super.cz, to je přesně příklad, kde se můžete 
inspirovat. Ale samozřejmě s mírou. 

Následovat by měl samotný – odbornější obsah, který popisuje vaše výsledky a „problémy“ 
nejčastější otázky, které se ve vašem oboru řeší. 
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Můžete nastínit řešení a poskytnout reference a reálné zkušenosti s produktem či službou. 
A na závěr nesmí chybět CTA (výzva k akci), kde uživatelům dáte k dispozici objednávku nastí-
něného řešení. 

Zodpovězte si opět upřímně, zda jste u webu spokojeni s následujícími body:

Otázka ANO NE

Zapojuji do úvodního textu na stránce emoce?

Používám pouze kvalitní fotografie?

Mám sepsané a prezentované výsledky produktů i firmy?

Najde teď na webu Avatár řešení na nejpalčivější témata?

Máte na webu zpracované reference?

Je na každé stránce viditelné, kam má uživatel pokračovat?

Komunikace

Ano ano ano, komunikace je základ podnikání. Již jsme zde zmínili, zdroje komunikace a to, že 
každý obor a cílová skupina má jistý způsob komunikace, typický pro danou cílovou skupinu. 
Příkladem může být například komunikace se seniory nebo malými dětmi.

Další body, které vezměte při vytváření komunikační strategie v potaz, jsou místo a čas. 

Příklad: 

Komunikace na  Facebooku bude neefektivní, když budete komunikovat s  uživateli Face-
booku pouze v pátek večer za hezkého počasí, budou mít vaše příspěvky naprosto mini-
mální odezvu.
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Místa pro komunikaci:

 % Sociální sítě

 % Video

 % E-mail

 % Vlastní web

 % Weby

 % Remarketing (bannerové a texotvé formáty)

Poznámka: Tyto jednotlivé komunikační kanály jsme si již přibližovali jak v kurzu 
projektového řízení, tak v modulu Online zisky. Postačí tedy, abyste si je připomenuli 
a následně doplnili do check listu vyladěné cesty. 

Navíc je zde komunikační kanál E-mail, který je stále klíčovou součástí všech úspěšných ob-
chodních modelů současnosti. Pryč jsou 90. léta, kdy jste mohli vybudovat obchodní síť i s lid-
mi, kteří dodnes e-mail nemají nebo nepoužívají. 

Apple vyžaduje e-mail do každého produktu. Je to základní pojítko. Stejně tak řada nákupních 
procesů se bez e-mailu neobejde a důvod je jednoduchý. E-mail je jeden z mála komuni-
kačních nástrojů, který lidé často nemění. Je pravda, že jich mají několik, ale pokud Vám dají 
svůj hlavní e-mail, máte dlouhodobý komunikační nástroj, díky kterému nemusíte s prodejem 
„tlačit na pilu“ a můžete realizovat opakované prodeje. Právě proto je potřeba sbírat e-maily 
pomocí magnetů a hlavně pokud začínáte podnikat, tak se tato investice vrátí velmi rychle. 
Podle statistik měl e-mail marketing v  loňském roce ještě stále nejvyšší ROI na  internetu. 
Jediné co se mu trochu rovná, je Facebook marketing, který doporučuji v kombinaci s e-mail 
marketingem.
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Produkty

Máte produkty pro každou fázi rozhodovacího procesu? Vyladěná cesta stojí na produktovém 
portfoliu. Pokud nemáte správně sestavenou produktovou řadu či namixované portfolio slu-
žeb, utíkají vám zákazníci. 

Pokud máte správně zvolené produkty, ale nabídnete je ve špatnou chvíli, na špatném místě, 
nebo dokonce špatnému návštěvníkovi, utíkají vám peníze.

A jestliže naopak nabídnete uživateli v jednu chvíli na výběr příliš mnoho, uteče vám zákazník 
s nafouknutou hlavou a s ním i peníze.

Již jste si v kurzu projektové řízení ujasnily svou produktovou řadu. Nazvat ji můžete, jak se 
vám to líbí. Zde jsme si ji nadefinovali takto

 % Magnet

 % Startovací produkty

 % Hlavní produkt

 % Luxusní produkt

 % Full servis – balíčky

Dokonce i e-shop s tisíci položkami bude mít produkty, které budou korespondovat s již 
řečeným. 
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Magnet

 Je zde hlavně kvůli přivádění uživatelů na web a získávání kontaktů a konverzí všeho druhu.

Startovací produkt

Je většinou velmi levný a pro uživatele, kteří vás ještě neznají nebo nevědí, co přesně chtějí. 
Pomáhá upevnit důvěru a měl by nabízet více, než co zákazník očekává. Zároveň je to pokra-
čování prodejní cesty a tudíž by měl celý prodejní proces pokračovat, a po určitém čase by 
se na zákazníka měl spustit re-marketing a zaslat speciální e-mail či e-mailová sada s unikátní 
nabídkou. 

Hlavní produkt 

Je váš denní chleba. Je to věc, která by neměla být úzce omezena na množství. Pokud ano, 
je potřeba mít cenovou politiku nastavenou tak, aby vám takto omezené množství 
produktů/poskytnutých služeb zajistilo profit i tvorbu rezervy a finance pro konzis-
tentní růst. 

Poznámka: Při konzultacích a své praxi jsem se často setkal s podnikateli, kteří na-
bízeli své služby pod cenou a byli vyčerpaní, protože pracovali od rána do večera, ale jejich 
podnikání nerostlo. Bylo to právě špatně nastaveným produktovým portfoliem a cenovou 
politikou. Prostě vydělávali jen na živobytí a náklady. 

Luxusní produkt

Může být vylepšený hlavní produkt. Nebo může jít opravdu o nějakou VIP specialitu, které 
můžete poskytnout jen omezené množství. 
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Jak jste na tom se svými produkty teď?

Produkt Prodejní cena Hrubý zisk Počet prodejů

Na závěr zbývá dodat, nenabízejte příliš mnoho najednou. Pokud máte 5 verzí jednoho pro-
duktu na jediné stránce, vyvoláte v uživateli při výběru takzvaně rozhodovací paralýzu a uži-
vatel nekoupí nic, protože se nezvládne rozhodnout pro jedno řešení. Je to fenomén, který je 
znám například i z řízení pracovních úkolů, prokrastinace a podobně. 
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Check list 
Pokud budete mít hotové tyto základní úkoly, máte téměř 100% jistotu, že jste o několik kroků 
před vaší konkurencí v oboru. Výjimkou jsou větší společností s rozpočty, kterým se nemů-
žete rovnat. Celková realizace obsahu všech kurzů Progress Academy by Vám měla zabrat 
přibližně 3 až 6 měsíců.

Úkol Vytyčený termín Hotovo

Mám nadefinované Avatáry.

Znám demografii mých zákazníků.

Znám jejich zdroje – kde je oslovím.

Působím aktivně alespoň na 3 místech.

Mám aktivní stránku na Facebooku.

Mám založené profily na dalších sítích.

Znám hlavní klíčová slova svého webu.

Hlavní stránky mají upravený obsah pro SEO.

Jsou založeny účty u Adwords a Sklik.cz.

Mám vytvořené bannery na hlavní produkty.

Sbírám publika pro remarketing FB, Sklik, Adwords.

Nastavený remarketing na návštěvníky stránek produktů.

Mám na důležitých stránkách strukturovaný obsah.

Sbírám na webu kontakty díky Magnetům.

Mám vytvořenou sadu auto responderů pro klíčové 
komunikační kanály.

Vytvořil jsem produktovou řadu, která na sebe navazuje.

Posílám na stránky placenou návštěvnost z Face-
booku a testuji konverzi.

Začínám oslovovat partnery pro provizní spolupráci.

Pravidelně publikuji nový obsah na webových stránkách.

Pravidelně publikuji na sociálních sítích.
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V případě potřeby zavolejte na tel. 737 913 277 nebo napište na  
sam@samuelhornek.cz.

Mohu Vám poradit s konkrétní situací, nebo předat kontakty na opravdové specialisty, 
 kteří Vám pomohou vyřešit konkrétní kroky technického charakteru.

Sledujte články na www.Samuel-Hornek.cz
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