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Dovoluji si Vás pozvat na cestu plnou inspirace 
 

Jmenuji se Dáša Anhelo Dziubková.  
 
Těší mě, že Vás zajímá tento e-book, kde se dozvíte pár tipů 
o tom, jak nevyhánět zákazníky z Vašeho    e-shopu.  Dozvíte 
se, co lidi na dnešních e-shopech štve a jakým způsobem je 
nevědomky posíláte ke konkurenci. 
 
Zároveň jsem pro Vás připravila několik tipů, kterými by se 
daná situace mohla řešit.  
 

 
 
Něco málo o mně: 
Až donedávna jsem provozovala své dva e-shopy: maloobchod + velkoobchod 
s látkami a oblečením. Spolupracovala jsem také s externími šicími dílnami. Proto také 
vím, že mít e-shop není procházka růžovou zahradou. Nabízím Vám tedy reálné 
zkušenosti z praxe.  
 
Ze zdravotních důvodů jsem však své aktivity musela razantně omezit a rozhodnout 
se, co dál. 
Textilní výrobu jsem postupně omezila a nyní už mám jen jeden eshop s oblečením a 
látkami. 
 
Prošla jsem si nejen hezkými a výdělečnými obdobími, ale také jsem občas nasekala  
i nějaké ty chyby, které mě stály poměrně dost peněz. Takže praxe se vším všudy ;-)  
Vy tyto chyby udělat nemusíte, když budete vědět, jak na to. 
 
Při psaní e-booků jsem se také rozhodla využít nejen svých už téměř 20letých 
zkušeností v obchodní činnosti (včetně 15leté práce v oblasti reklamní činnosti, 
tvorby webů a   e-shopů) ale také čerpám, mimo jiné, z vědomostí nabytých při svém 
neustálém sebevzdělávání (kurzy, knihy, atd…) 
 

Díky tomu Vám mohu tak dobře a efektivně pomáhat zvýšit prodeje  
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Prohlášení : 
(trocha nudného čtení, ale musím to sem dát) 

 
Tento materiál je informačním produktem.  
 
Pokud se vám e-book líbí a chcete jej sdílet, udělejte to tak, že pošlete odkaz na 
webové stránky:   
https://www.anhelo.cz/ebooky-vychytavky-pro-eshopy 
kde si jej mohou všichni zdarma stáhnout. 
 
Informace zde uvedené berte jen jako zdroj inspirace. 
  
Nejsem zodpovědná za případnou špatnou aplikaci postupů, a jejich selhání 
nebo nepochopení informací uvedených v e-booku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anhelo.cz/ebooky-vychytavky-pro-eshopy
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A jak lze zjistit, co lidem při nákupu na internetu vadí?   

Není nad to zeptat se přímo uživatelů internetu: 

Během loňského i letošního roku jsem tedy 

se svým týmem postupně oslovila více než 

480 uživatelů internetu z celé ČR, kteří již 

několikrát nakupovali na internetu, 

a položila jim několik otázek.  

K těmto výsledkům jsem přidala své 

zkušenosti z měření e-shopu.  

 

 

 

Zajímavé výsledky také přinesly internetové 

dotazníky, které jsem vyvěsila na internetu.                            

Ze všech nasbíraných odpovědí a připomínek jsem pak 

udělala „výtažek informací“ a vytvořila tento malý e-

book. Tyto informace jsem ještě doplnila několika 

zajímavými tipy, jak by se daná situace mohla řešit. 

 

 

Zbytek odpovědí a zajímavých tipů + marketing, nastavení eshopu, strategie a další 

užitečné věci najdete v mém kurzu Strategie eshopu a nebo také v některém z dalších 

e-booků, na konci e-booku jsou odkazy a více informací. Přeji hezké a inspirativní 

čtení.   

 

Ale nyní se vraťme k tématu. Pojďme se podívat, kde to vázne: 
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1. Prodej takzvaně „všeho“ a „všem“  
 

Myšlenka, že zákazníci najdou „vše na jednom místě za jedno poštovné“ je sice 

hezká, ale je docela možné, že tímto způsobem opravdu moc peněz 

nevyděláte…   

„Pokud honíte mnoho zajíců najednou, nechytnete ani jednoho“   

Staré přísloví  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namísto toho by bylo dobré zacílit na konkrétní skupinu zákazníků. 

Specializovat se na ni.  

Sepište si, kdo jsou vaši potenciální zákazníci, vaše cílová skupina. Čím se 

zabývají, co je zajímá, jaké mají potřeby? 

 

Jaké problémy řeší, a jak byste jim mohli být užiteční? Co z toho budou mít, 

když nakoupí u Vás? 

 

Dejte lidem vědět, co umíte, v čem jste odborníci, a s čím jim můžete pomoci.  

  

Uvidíte, jak se pak budou pravidelně vracet a udělají vám mnohem větší tržby 

(a ještě vás budou doporučovat ) 
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2.  „Já nevím, já to jenom prodávám“ 
 

Už jste se s tím někdy setkali, když jste se snažili zavolat na jejich telefonní číslo 

a zjistit, zda je to opravdu ten typ zboží, který potřebujete?  Anebo jste zašli na 

jejich kamennou prodejnu (pobočku) a zjišťovali jste potřebné informace a 

dostala se vám odpověď, že to sice prodávají, ale nepoužívají a ani nebyli 

proškoleni, takže vůbec nevědí, co a jak? 

 

(Vzpomínám si, jak jsem před pár lety, vybírala naviják na traktor a deskové 

radiátory. Chtěla jsem zjistit parametry výrobku, jelikož na stránkách nebyly… a 

dopadla jsem stejně.) 

 

Je jasné, že bychom si toho měli zjistit o zboží, které prodáváme, co nejvíce a 

pokud je to možné, napsat to do popisu zboží. Už když víme, jaký problém 

zákazník řeší a jak mu pomůže náš produkt, můžeme toho využít při psaní 

popisků ke zboží – pomůže nám to rozpustit zbytečné námitky, které by jinak 

zbytečně vznikaly v zákazníkově mysli.  

(Mimochodem, o tom, jak pracovat s námitkami a otáčet je ve svůj prospěch, 

jsem napsala e-book Námitkovník. Jeho nová verze je tady: 

http://namitkovnik.anhelo.cz) 

 

Ideální stav je ten, když obchodník velice dobře rozumí 

prodávanému zboží  a dovede poradit s výběrem buďto  

 on sám, nebo si zaškolí člověka, který bude zvedat telefony 

a odepisovat na zprávy. 

 

Zákazníci dovedou ocenit, když jim dobře poradíme a postaráme se o ně. 

Zkrátka vidí, že v tom nejsou sami. 

 

Názor zákazníka, nakupujícího oblečení: 

„U popisu oblečení by to chtělo napsat míry anebo dát odkaz na nějakou 

podstránku s tabulkou velikostí a tipy, jak se správně změřit.“ 

 

 

http://namitkovnik.anhelo.cz/
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3.  Ochrana osobních údajů: 
 

Jste zaregistrováni na UOOU kvůli ochraně osobních údajů?   

Ne? Možná byste měli  

Jedná se o Veřejný registr zpracování osobních údajů. 

 

Registrační formulář je zde:   

Registrační formulář – jak podat oznámení o zpracování osobních 

údajů    

 

Jsou tam i časté otázky a odpovědi. Je dobré si to tam celé pročíst 

(doporučuji).  

 

Formulář pro registraci (obrázek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vyhnete se stížnostem, když budete vědět, jak nakládat s kontakty 

a dalšími údaji o zákazníkovi, např. co může být v  e-mailu a co ne, 

když posíláte newsletter nebo „Klubové novinky“. 

 

 

https://www.uoou.cz/registracni-formular-jak-podat-oznameni-o-zpracovani-osobnich-udaju/ds-1519/archiv=0&p1=1511
https://www.uoou.cz/registracni-formular-jak-podat-oznameni-o-zpracovani-osobnich-udaju/ds-1519/archiv=0&p1=1511
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4. Důvěryhodnost 
 

Budí e-shop nedůvěru?   

… zažili jste už někdy tenhle pocit?  

Nepřehledné či nenápadné menu.  

Chybějící kontakty, neexistující obchodní 

podmínky nebo dokonce neexistující návod, jak 

nakupovat, jsou předpokladem k tomu, aby se 

na váš e-shop dlouho nikdo nevracel.  

 

 

Doplňte potřebné informace, a kdybyste ještě přidali svoji fotku či 
dokonce video, které představí, čím je vaše firma zákazníkům 
přínosná, docela to změní návštěvníkovo (nebo už i zákazníkovo) 
mínění o vás a vašem e-shopu. 
 
Zákazníci chtějí mít jistotu, že jste seriózní firma. Že nebudou 
problémy s dodáním toho, co si objednali, s případnou výměnou, 
vrácením zboží či reklamací. 
 
Mimochodem, za chybějící obchodní podmínky si navíc vychutnáte 
mastnou pokutu. Opravdu je doporučuji raději doplnit. 
 
Nebylo by na škodu mít pod kontrolou bezpečnost e-shopu a dát 
o tom zákazníkům vědět, aby měli jistotu, že jsou jejich data 
v bezpečí. 
 

A co dobré reference a služba „Ověřeno zákazníky“ na Heuréce? 

Vyplatí se tomu věnovat pozornost. Odkaz je zde:  Heureka.cz   

Dalším příkladem je certifikát „Spolehlivá firma“: Certifikát Spolehlivá 

firma | Živéfirmy.cz 

   

 

 

 

http://overeno.heureka.cz/jak-se-zapojit/
http://www.zivefirmy.cz/info-profirmy
http://www.zivefirmy.cz/info-profirmy
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5. Slevy, slevy! Kupujte levně!! 
 

 Opravdu je nutné nabízet stále větší slevy?  Myslíte, že se vám to ve 

výsledku vyplatí?  Napadlo by vás, že vaši zákazníci budou považovat 

příliš zlevněné zboží za méněcenné?  

„A není to tričko sleželé?“ nebo: „Není to náhodou nějaký nekvalitní 

kus, co už dlouho nemůžete prodat?“ 

 

Pokud se jedná o kvalitní nepoškozený produkt, lze jeho „doprodej“ 

vyřešit i jinak, než vystavováním za stále nižší cenu. Tady máme 

několik možností : (vybírám zde několik možností z obsahu mého 

dalšího e-booku – „Jak nabízet slevy“) 

 

A.   Namísto klasické slevy můžete vytvořit  „balíček“ produktů, který 

zákazníka vyjde levněji, než zakoupení každého produktu zvlášť.  

Seskupte takové zboží a příslušenství, které pomůže vyřešit 

zákazníkův problém. Vypadá to důvěryhodněji, vyděláte více peněz 

a odlišíte se od konkurence. 

 

B.   Další způsob je, že např. namísto dvou věcí za poloviční cenu 

nabídnete set dvou kusů,  tzv. „dva za cenu jednoho“. Nejenže 

vyděláte více, ale také to zní líp než původní podezřelé „zlevňování“. 

Co si o tom myslíte? 

 

C.   Mimochodem, kdybyste chtěli v nějakém období  nabízet  slevu 

takříkajíc „plošně“ … čili na většinu zboží… mohlo by se více vyplatit 

tuto sníženou cenu nabídnout buďto jako časově omezenou akci 

anebo pouze zákazníkům, kteří nakupují opakovaně, můžete je tím 

motivovat. Ať mají pocit, že si tu slevu zaslouží  ;-) 

 

Příklad: „Když u nás nakoupíte v tomto a tomto období, dostanete 

slevový kód na X % a v příštím nákupu jej můžete uplatnit.“   
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Samozřejmě, že tento slevový kód dostanou až po 14 denní lhůtě, jinak se vám 

může stát, že lidé nakoupí, pak po obdržení kódu zruší objednávku a udělají 

nákup nový, už se slevou… Na tohle téma jsem prozměnu napsala malý                     

e-book o tom, jak chytře nabízet slevy, aby přinášely zisk. Klikněte pro 

zobrazení  >> 

 

Pokud neumíte pracovat se slevami, hrozí riziko, že nejen ztratíte 

důvěryhodnost, ale také doplácíte ze svého, protože nevhodně nabídnutá 

sleva vám ubírá ze zisku, namísto toho, aby jej navyšovala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.anhelo.cz/jak-spravne-nabizet-slevy/
https://www.anhelo.cz/jak-spravne-nabizet-slevy/
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6. Měníte často ceny?  
 

Pokud je měníte cca každý týden, způsobuje to mezi návštěvníky 

zmatek a působí to amatérsky. Občas někde vidím náhlé zvýšení cen a 

pak z těchto cen je jakoby sleva, ale lidé nejsou hloupí – brzy to 

prokouknou a ztratíte důvěru, pokud i vy použijete tuto metodu. 

 

Je mnohem lepší si domluvit s dodavatelem stabilní ceny a dbejte na 

pořádnou smlouvu. Případné změny by vám pak měl oznámit 

předem, abyste se na ně mohli včas a v klidu připravit. 

 

7. Výběr vhodných klíčových slov 

Pokud obsadíte klíčová slova v textu tak, že tvoří 80 % obsahu, 

působí to amatérsky a nedá se to číst ;-) 

 

Klíčová slova vybírejte nejlépe taková, která se shodují s vaší činností             

či  zbožím nebo ideálně s celkovým obsahem e-shopu.  
 

Snažíte se „nalákat“ do e-shopu co nejvíce návštěvníků s tím, že snad 

někdo z nich „se chytne“?  Co se stane, když k vám návštěvník přijde 

právě tímto způsobem a nenajde to, co hledal?  Samozřejmě odejde 

a půjde hledat dál, jinam. Tohle není moc efektivní…  
 

Pomůcka - odkaz: Návrh klíčových slov – Seznam Nápověda  
 

Správným výběrem klíčových slov si do e-shopu přivedete jen ty lidi, 

které to opravdu zajímá, a je u nich větší šance, že dříve či později 

nakoupí. S nimi pak můžete efektivně pracovat, a tím je možné docílit 

i opakovaných nákupů.  

 

Používejte také slovní spojení, např. „Pračka whirlpool s horním 

plněním“ nebo „bavlněná zástěrka do školky“.  Více o technice Long 

Tail se dozvíte v druhém e-booku „Potřebujete zvýšit prodeje?“ který 

jste si už jistě také stáhli (je nyní také zdarma) 

Budujte důvěru, lidé přeci chtějí nakupovat u profesionálů ;-) 

http://napoveda.sklik.cz/cz/vytvarime-kampan/klicova-slova/navrh-klicovych-slov/
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8. Je nebo není skladem? 
 

Víte, kolik lidí naštvete, když máte skryté tlačítko „koupit“?  

 

Když už se stane, že zboží není  zrovna  skladem, je potřeba to tam 

napsat a „zviditelnit“, aby zákazník viděl, proč není možné  zboží  

zakoupit („skryté tlačítko“ lze ošetřit správným nastavením e-shopu).  

Zároveň by bylo vhodné napsat, kdy bude zboží v prodeji a jestli 

vůbec ještě bude. 

 

Trvale vyprodané zboží (které už nebude) je vhodné z nabídky 

odstranit.  Trváte-li však na jeho zachování, přesuňte jej např. do tzv. 

„neaktivních položek“ nebo fotogalerie, (když se např. švadlenka chce 

pochlubit, co všechno se v minulosti šilo, někdo to používá i jako 

reference, protože mu u toho lidé napsali své pozitivní názory a 

zkušenosti). 

 

Už ve výpisu produktu je dobré mít uvedeno (pokud to technicky 

lze), zda-li  je zboží skladem. Zákazník se to dozví hned a ne až po 

rozkliknutí.  

Někdy se tlačítko zobrazí až po zvolení variant (barva, velikost). To 

sice mělo svůj smysl, že lidé neobjednali  bez zvolení varianty, ale 

také to budilo dojem, jakoby zboží už nebylo skladem. 
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9. Dlooouhé dodací lhůty, aneb „Kde 

je můj balíček?“ 
 

Máte u zboží informace o dostupnosti produktu?  Jak se zákazník 

dozví, kdy dostane své zboží?  Jak mu dáte vědět, že dnes odešel jeho 

balíček? 

Dopravci (včetně České pošty) umožňují tzv. „sledování zásilky“. 

Tento odkaz s číslem balíčku pošlete zákazníkovi do e-mailu spolu 

s poděkováním za objednávku a hned bude vědět, kde je jeho balíček 

(ovšem za předpokladu, že už jste jej odeslali). 

                  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Názory zákazníků na nákup v různých e-shopech: 

 

„Tváří se, že nabízené zboží má skladem, ale teprve po objednávce 

kontaktuje dodavatele.“ 

 

„Zásilkovna je super nápad, díky“ 

 

„Na e-shopu není vidět, kolik kusů zboží mají na skladě. Stalo se mi, že 

jsem objednala více kusů, pak mi ale potvrdili, že mají připravený jen 

jeden kus a na další bych musela čekat.  Napsala jsem jim, že si vezmu 

jen ten jeden kus, a trvalo jim cca 24 hodin, než odpověděli, že 

objednávku upravili. Telefon nikdo nebral.  Vidím velký prostor na 

zlepšení.“ 
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10. Chybějící info o cenách dopravy a 

platby 
 

Opravdu je nutné se nejdříve „nanečisto“ proklikat objednávkou, aby zákazník 

zjistil, kolik bude stát poštovné a jaké jsou způsoby platby? 

 

Je důležité mít na e-shopu uvedeno, jakým způsobem je možné nákup zaplatit 

a doručit (pošta, zásilkovna, balíkomat, uloženka nebo kurýr) 

 

 

Příklad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když už jsme u těch dopravců… 
 

…komu nestačí Česká pošta nebo kurýr PPL, InTime, Geis , atd.,  může využít 

dalších možností: 

 

   

 

Zásilkovna (www.zasilkovna.cz) 

Ceny od 35 Kč. Výdejních míst 279. 

Doručí i na adresu (viz jejich ceníky). 

 

 

http://www.zasilkovna.cz/
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Uloženka (https://ulozenka.cz/pro-eshopy/cenik ) 

Ceny od 35 Kč, výdejních míst taktéž mnoho. Doručují 

i na adresu. 

 

Ještě je k mání Poštomat (ve spolupráci s InTime dopravcem) Poštomat InPost a 

další… porozhlédněte se, možností je mnoho. 

 

 

 

11. Komunikace se zákazníkem 
 

Neaktivní prodejce 
Určitě není v pořádku, když po přijetí objednávky či 

dotazu dělá obchodník mrtvého brouka a nereaguje.  

(Nedoporučuji!) 

 

 

Pokud se stane, že se nemůžete věnovat objednávkám či dotazům (např. 

nemoc a jiné nepříjemnosti), pošlete jim alespoň zprávu s omluvou, že 

bude objednávka (nebo dotaz) zpracována později, (je dobré uvést nějaký 

termín, dokdy to bude vyřízeno). 

 

Názor majitelky e-shopu: 

 „Občas se mi stalo, že přišel e-mail s požadavkem nacenění nějaké zakázky 

na šití oblečení, ale já potřebovala zrovna někam odjet.  Tak jsem napsala 

zprávu, že se omlouvám, ale nemohu to vyřídit ihned.  Že se na to podívám 

večer nebo druhý den.“ 

(opět je vhodné napsat termín, dokdy to bude).   

Hlavně komunikujte  

 

 

 

 

https://ulozenka.cz/pro-eshopy/cenik
http://www.postomaty.cz/
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Další tip:  

pokud nemáme dostatečné informace, potřebné k nacenění  zakázky nebo 

k odpovědi na dotaz, je dobré o ně požádat. Získáte tím čas, než se zase 

vrátíte do kanceláře (nebo domů, do pracovny). 

 

 

 

Komunikujete se zákazníky ? 
 

Je potřeba komunikovat i poté, co u vás zákazník něco koupí. 

Jak pokračujete v budování vztahu a důvěry? 

 

 Nezapomeňte, že péče o stávajícího zákazníka vyjde levněji, 

než shánění nových zákazníků. 

 

A co kdybyste namísto „obyčejných“ newsletterů posílali něco jako „Klubové 

novinky“? 

 

Např. „klub stavebníků“ bude dostávat informace o nových materiálech a jak 

s nimi pracovat. Seznam vlastností, co který materiál dokáže a odkaz na 

možnost koupit ve vašem e-shopu.  

„Klub maminek“ dostává v e-mailech články například o tom, jaké jsou 

možnosti a materiály v oblékání dětí. Že přišlo softshellové oblečení které má 

nějaké konkrétní vlastnosti, díky kterým dítě nepromokne, atd. (výčet 

předností, které tím maminky získají) a odkaz na konkrétní část e-shopu, kde si 

zboží  mohou koupit. 

 

Záleží na tom, co prodáváte. Vymyslete něco pro své zákazníky.  

Vytvořte si komunitu nadšenců a zákazníků, kteří vaše produkty užívají. Věřte, 

že raději budou členy nějaké „komunity“ než jen pouhými odběrateli 

obyčejných newsletterů. 

 

Samozřejmě, že ale neprodáváme hned v prvních e-mailech.   

Nejdřív pomáhat a informovat a až pak prodávat (tento postup se velice 

osvědčil). Více o tom, jak zvýšit doručitelnost e-mailu najdete už brzy na mém 
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webu: https://www.anhelo.cz/   Bude to vedeno jako e-mailový kurz zdarma: 

do e-mailu vám budou chodit tipy, co a jak zdokonalit či jakých příležitostí 

využít, aby lidé rádi a co nejvíce otevírali (a četli) vaše e-maily.  

 

 

Zpětná vazba a reakce zákazníků na nákup v e-shopu:   
 

- Jakou máte zpětnou vazbu (např. názory na nákup)?   

- Jak na ni reagujete? 

- Jaké jsou recenze vašeho internetového obchodu?    

- Odpovídáte na ně?  

- Analyzujete je?  - Jak s nimi pracujete? 

- Použijete je ke zkvalitnění vašich služeb? 

 

Já vím, mám příliš mnoho otázek, ale je nutné si na to umět odpovědět, protože 

na tom velice záleží. Klidně si to sepište na papír a pouvažujte, co by se ještě 

dalo pozměnit či zlepšit.  

 

Je dobré odpovědět, ikdyž je např. špatná recenze a vysvětlit, proč tomu tak 

bylo. Má to vliv hlavně na další zákazníky, kteří takové reference čtou a šikovné  

vysvětlení je může uklidnit.  

 

Naopak dobré recenze vás mohou potěšit a motivovat v tom, co děláte. 

 

Tady je ukázka recenze  ze  stránek Heuréka: 

(mimochodem můj oblíbený obchod) 

 

https://www.anhelo.cz/
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12. Originalita – ukažte, v čem jste jiní, 

než konkurence! 
 

Určitě nechcete být tuctoví a nenápadní…   

 

 Víte, že kreativita a všeobecně jakékoli odlišení se od 

konkurence vzbuzuje pozornost?  

 

Proč toho nevyužít!   Buďte originál, kopie nikdo nechce!  

 

Vyrábíte šperky, pletete krásné svetry nebo prodáváte plovoucí podlahy? Dejte 

lidem vědět, v čem jste jiní než konkurence, se kterou vás srovnávají. 

 

 

Pár tipů, čím se můžete odlišit: 

 

 přístupem k zákazníkovi – neodbývejte ho, vyjděte mu vstříc, pokud to 

alespoň trochu jde. 

 poradenským servisem – jste schopni zákazníkovi poradit, co a jak při 

výběru zboží. To ale znamená, že byste měli mít vystavený aktivní                     

e-mail, chatové okénko nebo kontaktní formulář a telefon), 

 speciálním balíčkem produktů či služeb, který vyřeší (nebo pomůže 

vyřešit) jeho problém. 

 Pište vlastní texty k produktu. Udělejte si vlastní fotky produktu. 

 Spojte se s někým, kdo není vaše konkurence, ale má stejné či podobné 

zákazníky. Jeden druhého můžete doporučit. Detailní příklady jsou 

v Námitkovníku  (ebook s návody, jak zvládat námitky a využívat jich) 

 Buďte profesionálové ve svém oboru. 

 Natočte si video o tom, jak vaše zboží může být zákazníkovi prospěšné, a 

proč právě u vás by měl nakoupit. Co z toho bude mít on. 

 Pište e-booky o tom, jak si správně vybrat mezi produkty, co je pro koho 

nejvhodnější, nebo jak se zbožím zacházet (např. montáž plovoucí 

podlahy, péče o ni, atd.)   Zkoušejte, možností je mnoho. 

https://www.anhelo.cz/namitkovnik/
https://www.anhelo.cz/namitkovnik/
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13. Přehlednost a intuitivní ovládání          

e-shopu  
 

Návštěvník by měl být schopen během krátké chvíle najít požadované zboží a 

uskutečnit nákup. 

 

Kam se rádi vracíte? Tam, kde je to zbytečně složité a zdlouhavé, nebo tam, 

kde si objednáte za pár minut, jednoduše? Bez toho, abyste museli kličkovat 

celým e-shopem ve snaze najít to, co potřebujete. 

 

… ještě taková věc, na kterou lidé dost často poukazují:  

Vám se zdá váš eshop naprosto dokonalý a přehledný, ale je to tím, že se v něm 

„pohybujete“ takřka denně.  Vypiplali jste si ho, ve vašich očích je nádherný a 

dokonalý.  Je ale potřeba myslet také na to, že návštěvník, který je tady poprvé, 

se nemusí tak dobře orientovat. Je potřeba mu orientaci co nejvíce usnadnit a 

odstranit rušivé a zbytečné prvky z e-shopu. 

 

Nezapomeňte – v jednoduchosti je síla! 

 

Vyplatí se založit sekci „jak nakupovat“, kde se návštěvník dozví, co a jak má 

udělat, aby nakoupil to, co potřebuje.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osvědčila se také videa, kde je vysvětlen postup. To ocení především starší 

generace lidí, která nenakupuje na internetu s takovou samozřejmostí, jako 

mladší uživatelé. 
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14. Použitelnost e-shopu 

 
Nevhodná grafika: 

 
Graficky přeplácaný a obsahově nepoužitelný e-shop vyvolává chaos a divný 

pocit.  Tohle je ideální způsob, jak vyhnat návštěvníky, kteří měli původně 

v úmyslu u vás dříve či později nakoupit. (Obrázek sem raději nebudu dávat  ) 

 

 Zamyslete se nad tím, co opravdu musí na e-shopu být a co jen odvádí 

pozornost a rozptyluje. Také upravte texty a popisky zboží, a ne, že je zase jen 

opíšete (zkopírujete) ze stránek dodavatele!  Už asi víte, že není vždy dobré tam 

mít reklamy na cizí produkty, ze kterých je zisk pár kaček za kliknutí… zbytečně 

vám to odvádí lidi z webu / eshopu. 

 

Správně řešený design má být „funkční“, to znamená, že to není jen  o „kráse“ 

e-shopu.  Vhodně zvolené grafické prvky umožňují dobrou orientaci a také 

směřují návštěvníka k akci.  

 

Dá se říct, že dobře zpracovaný funkční design pomáhá utvářet, mimo jiné, 

dobrý dojem návštěvníka a vede jej k nákupu (nebo alespoň k zadání emailu, 

abychom s ním mohli dále pracovat). 
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Špatná přístupnost z mobilních zařízení: 

 
Čím více bude e-shop přístupný různým typům (nejen) mobilních zařízení, tím 

více vám tam může přijít návštěv. Víte o tom, že v loňském roce (r. 2016) 

použilo k nákupu cca 67 % lidí mobilní zařízení? Z jakého zařízení přistupují lidé 

na Váš eshop ? Koukněte do Google analytics statistik, kde přímo vidíte, kolik 

lidí z jakých zařízení k vám chodí.  Pokud s tím ještě nepracujete, dejte vědět, 

udělám článek a obrázkový návod nebo videonávod. Napište: dasa@anhelo.cz 

 

Stále je málo e-shopů, které používají tzv. responzivní design (ten se menší 

obrazovce přizpůsobí tak, aby bylo možné se v něm dobře orientovat, najít 

potřebné informace a v pohodě uskutečnit nákup). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dasa@anhelo.cz?subject=Dotaz%20z%20ebooku
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15. Kvalitní obsah je základ! 
 

Texty na webu a popisky zboží:   
je na vašem e-shopu informace, kvůli které návštěvník přišel?   

Píšete originální texty vztahující se k danému produktu, nebo tam nemáte 

žádné texty? Kvalitní texty a popisky jsou základ! 

 

Nezapomeňte, že si lidé nemohou zboží „osahat“… a proto potřebují 

co nejlepší popis, včetně parametrů a fotografií – viz níže: 

 

 

 

 

Kvalitní fotky produktu: 
dobře udělané náhledové a detailní fotky dokážou upoutat pozornost a také 

svádějí k nákupu ;-)   

Namísto nich ale dost často návštěvníci vidí neupravené a rozmazané 

fotografie, anebo, u některých produktů, jednoduše žádné („obrázek není 

k dispozici“).  

 

 

  

 

Na svém webu také připravuji článek o focení zboží v „domácích“ 

podmínkách.  

 

To znamená, že ne každý má k dispozici 

fotografické studio nebo foťák za 20 000 Kč 

a i přesto může hezky nafotit zboží, pokud ví, jak 

použít blesk, světla, pozadí a další věci ve svůj 

prospěch.  

 

 

 



E-book: Pár tipů, jak (ne) odhánět zákazníky z vašeho e-shopu (aneb co lidi na e-shopech nejvíce štve) 

 

Inspiruji obchodníky, jak vydělávat pomocí e-shopu   |   Copyright © 2017 Dáša Anhelo Dziubková    

 

23 

V mém  dalším e-booku  21 chyb, které snižují prodeje, najdete zde>>  

jsem popsala zajímavý způsob focení látek, který se velice osvědčil. Reakce 

zákazníků z   e-shopu mého klienta, byla tak rychlá, že pak jeho zaměstnanci 

nestačili balit zboží     

 

 

Velikost náhledového a detailního obrázku zboží: 

 
Když detailní obrázek je po rozkliknutí  ještě menší než ten náhledový, to 

člověka moc nepotěší, ba naopak!   

Dávejte velikost minimálně 500 x 500 Pixelů. Menší mobilní zařízení si je 

upraví a zobrazí tak, aby si je mohl zákazník dobře prohlédnout. Naopak 

malinké obrázky ještě více zmenší a není na nich vidět nic   

 

 

A vy, obchodníci, kteří prodáváte oblečení, kde máte 

vystavené tabulky velikostí a způsoby údržby?  
 

Víte o tom, že Symboly údržby jsou ochranná známka? Pokud nemáte licenci, 

nemůžete dávat symboly na svůj web či eshop (ikdyž na oděvu symboly jsou).  

 

 

 

Šijete-li oblečení, je potřeba si koupit u Sotexu tzv. „členství“, 

ve kterém je obsažena i licence k symbolům.  

(Mě stála cca 1000 Kč / rok).  Jinak byste údržbu museli vypisovat 

textem, jako na této dlouhé etiketě vpravo. Jistě také víte, že 

tyto informace musí mít na etiketě přišité k oděvu.  

 

Pamatuji dobu, kdy tabulka velikostí musela viset i v kamenné 

prodejně na viditelném místě, a vím, že ani dnes se na tom moc 

nezměnilo. Mohli byste na web přidat i pár tipů o tom, jak se 

správně změřit a předejít tak zklamání či vrácení zboží. 

https://www.anhelo.cz/21-chyb-ktere-snizuji-prodeje/
https://www.anhelo.cz/21-chyb-ktere-snizuji-prodeje/
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Pokud prodáváte Second Hand oblečení, bude pro Vás jednodušší uvádět míry 

u každého kusu zvlášť. (provádí se šablonováním, jinak byste se upsali)  

 

V sekci „Tabulky velikostí“ můžete mít třeba základní tabulku velikosti dle věku. 

Tak abyste splnili zákonnou povinnost to tam mít. 
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16. Vrácení peněz a reklamace 
 

Vrácení zboží ve lhůtě do 14 dnů. Kdo z Vás to dodržuje? 

Platí to při nákupu mimo provozovnu. Pokud není tato informace o možnosti 

vrácení zboží uvedena v obchodních podmínkách, lhůta pro vrácení zboží se 

prodlužuje na 1 rok a 14 dní. 

 

 

POZOR – zákazník to nemůže uplatnit tehdy, když mu upravujete zboží 

takzvaně „na míru“, To znamená, že jestli já někomu uříznu metr látky, tak 

už je to úprava. Nebo když zkrátíte zákazníkovi objednané kalhoty na 

požadovanou délku a pošlete mu je teprve až takto upravené. To už je také 

úprava na míru. 

 

 

Jsou ještě další výjimky, o kterých se můžeme pobavit v mém novém 

připravovaném kurzu – viz níže  

 

 

 

 

 

REKLAMACE – další neoblíbený problém 
 

 Jak rychle vyřizujete reklamace?  

 Čekají zákazníci dlouho?   

 Hádáte se s nimi nebo se omluvíte a navrhnete řešení? 

 Napište mi, co konkrétně Vás trápí v této oblasti. Na co byste se chtěli 

zeptat?  Adresa pro dotazy je dasa@anhelo.cz 

 

Tento problém bude zároveň více rozebrán na našem kurzu,  který můžete nyní 

získat zdarma:   http://strategie-eshopu.cz 

 

mailto:dasa@anhelo.cz?subject=Dotaz%20z%20ebooku
http://strategie-eshopu.cz/
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17.  A na závěr CHUŤOVKA     
 

Časté výluky v provozu a chybové hlášky 

 

Ty dovedou udělat dost velkou mrzutost. Není to ale vždy jen o nevhodně 

zvoleném webhostingovém balíčku, jak si někteří lidé myslí,  ale často je to také 

o chybách ve funkcích samotného  e-shopu.  

 

Například já osobně jsem potřebovala někam odjet a netušila, že po nájezdu 

1500 lidí během jedné hodiny na můj opensource eshop (na Wordpressu)  

s e-booky se systém naprosto zhroutí.  Ikdyž jsme jej nahodili zpět, měl už jen 

omezené funkce a nahradili jsme jej novým řešením. 

 

Je proto potřeba zvážit jaké chcete e-shopové řešení (buďto pro začátek vyladit 

nějaké open source řešení, nebo použít  krabicové - nejčastěji se používá 

systém s měsíčním pronájmem). Můžete si také nechat udělat eshop na míru, 

což ale není dobré hned do začátku podnikání. 

 

 

Názor zákazníka: 

  „Mně osobně vždycky dost naštve, když se mi např. po odeslání 

objednávky objeví hláška 404, tedy to, že „není možné stránku 

zobrazit“… takže pak vlastně nevím,  jestli se mi objednávka odeslala 

nebo ne. V takovém případě buďto napíšu e-mail a budu čekat, až mi 

někdo odpoví a potvrdí objednávku, nebo jdu jinam 

 (a zase vyplňovat všechno znovu   )“ 

 

 

Najděte  a opravte chyby nebo požádejte programátora, zkontrolujte 

zakoupený webhostingový balíček, na kterém máte e-shop, zda je dostačující 

(někde mají omezení, o kterých se dozvíte až během   provozu  e-shopu).  Bylo 

by také fajn, kdyby zákazníkům chodil e-mail s rekapitulací objednávky a 

s platebními údaji, pokud zákazník zvolil platbu bankovním převodem. 
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Tohle byla  jen ochutnávka 

 

Mám však pro vás další e-booky, 
kde najdete širší záběr problému a osvědčené                   

návrhy řešení. Postupně je budu vkládat na můj web 

 

 
 

https://www.anhelo.cz/ 

 

 

Co se z e-booků dozvíte? 

 

 Odhalíte tajemství vyšších tržeb, o kterých se na většině 

kurzů mlčí. Také o předsudcích ohledně podnikání a peněz  

se dočtete zajímavé věci. (e-book už máte v e-mailu, přišel 

zároveň s tímto, který čtete) 

 Odhalte 17 důvodů, proč máme opuštěné košíky a jak to 

řešit (připravuje se – probíhá nová aktualizace) 

 Jak je to s těmi reklamacemi a kde nejčastěji dělají 

obchodníci chyby (které je pak stojí nemalé peníze a 

mnoho nervů) Ušetříte penízky za pokuty! 

 Ebook o tom, jak chytře nabízet slevy (když už je „musíte 
dávat“), aby přinášely zisk (e-book najdete zde>> ) 

 21 chyb, které vám vyhání zákazníky a nedovolí vydělat 
více peněz (najdete tady >> ) 

https://www.anhelo.cz/
https://www.anhelo.cz/jak-spravne-nabizet-slevy/
https://www.anhelo.cz/21-chyb-ktere-snizuji-prodeje/
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 Připravuji také e-mailový kurz, který vám pomůže zvýšit 
doručitelnost a čtenost e-mailů, které svům kontaktům 
posíláte. 

 + mnoho dalších cenných informací, které jistě využijete 

 

Proč tohle všechno není v jednom e-booku                        
„na jednom místě“ ? 

Ano, původně tomu tak bylo, jenže pro většinu lidí, kteří si jej stáhli, 
to bylo až příliš mnoho informací naráz. Příliš velké sousto. Ikdyž to 
bylo napsáno co nejsrozumitelněji a nejjednodušeji, jak to jen šlo. 
Navíc se to dlouho stahovalo – nebylo se čemu divit, vždyť to mělo 
téměř 80 stran nabušených informací.  Zkrátka toho bylo na jednoho 
čtenáře až příliš.  

A tak jsem ten objemný obsah rozdělila do několika menších                        
e-booků, dodala k nim další cenné informace a dopadlo to tak, že 
nyní máte k dispozici ke každému tématu e-book zvlášť. Vyberete si 
jen to, co vás zajímá. 

V současné době po aktualizacích probíhá korektura obsahu a také 
kontrola textů  právníkem, aby byly aktuální i po právní stránce – už 
nyní je možné     e-booky koupit za výhodné ceny. 
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Můžete se také přihlásit do mého 

Online minikurzu 
 

Strategie Eshopu:  
http://strategie-eshopu.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz nyní můžete získat zdarma, na konci není nutno nic kupovat.  

Jakmile bude spuštěn, dáme Vám zprávu e-mailem. 
 

Co je obsahem?  
 

 Video ukázky, jak vzniká strategie a jak si vytvořit vlastní – na 

míru svému podnikání. Vaše cíle, vize a možnosti.  

 Probereme a zboříme některé předsudky o penězích a 

podnikání – nastavení na úspěch (stačí vám papír, tužka a 

logické myšlení  ). 

 

http://strategie-eshopu.cz/
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 Nastavení funkcí e-shopu (či webu) a designu v přímém 

přenosu,  probíráme aktuální verze e-shopových systémů, ale 

můžeme kouknout i na nastavení starších verzí. 

 

 Užitečné články co a jak dělat, čemu se vyhnout. 

 

 Právní chuťovky, reklamace, vratky, obchodní podmínky, 

nepříjemní zákazníci. Identifikovaná osoba, apod. 

 

 Online poradenství, webináře s odborníky, atd… 

 

 Komunikativní kurz, který se průběžně přizpůsobuje vaším 

dotazům – nejste tedy odkázáni sami na sebe.  

 

 

 

 
Děkuji vám za přečtení mého e-booku a věřím, že i pár drobných 

změn může způsobit obrat k lepšímu   

 

Přeji vám úspěšné podnikání. 

 

S úctou 

Dáša Anhelo Dziubková 

 

Web:      www.anhelo.cz 

E-maily: dasa@anhelo.cz   

Tel:        +420 603 938 770 

http://www.anhelo.cz/
mailto:dasa@anhelo.cz?subject=dotaz_z_ebooku

