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Proč číst tento e-book ? 

Ano, já vím, že jste zahlceni  informacemi všeho druhu,  obzvláště  

nabídkami  všemožných, zaručeně těch nejlepších (a samozřejmě 

pěkně drahých),  on-line kurzů a super e-booků.  

Všichni ale víme, že tyhle „zaručené šablony“ nefungují na každého, 

protože každý e-shop může mít jiný problém.   

Malí a střední podnikatelé řeší něco zcela jiného než velké firmy.  

 

Proč to nezabralo? 

Protože všichni jste jedineční, každý řešíte něco jiného a co funguje 

jednomu, nemusí fungovat druhému…   Je čas na změnu  

 

Jak to děláte teď? 

Jedete na 150% a dáváte ze sebe každý den všechno?   

To nejde dělat do nekonečna.  Jednoduše zjistíte, že vlastně pracujete  

od rána do večera, namísto toho, abyste si užívali života a trávili čas 

s lidmi, které máte rádi...   

Jistě to znáte, venku svítí sluníčko, chtěli byste k vodě, za rodinou 

nebo přáteli, ale místo toho jste „zase“ zavření  ve své firmě a makáte 

jako šroub. V zimě prozměnu zase koukáte nové lyže, koupené 

předloni, ale víte, že prostě „není čas“. 

Makáte, makáte…  Honíte se za penězi, abyste včas zaplatili nájem            

a další hromadu výdajů. Na nic jiného už prostě nezbývá čas ani síly. 

 

Pojďme se tedy podívat, co dělají úspěšné firmy jinak  
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Něco málo o mně: 

Jmenuji se Dáša Anhelo Dziubková 

Školím menší a střední podnikatele, kteří chtějí řešit svůj 
palčivý problém – nízké prodeje,  nepříjemné námitky, 
zbytečné chyby, které je připravují o peníze a k tomu 
všemu ještě odcházející zákazníci (jak potenciální tak                     
i stávající).  
Není nutné dřít od rána do večera, abyste se uživili. 
Mnoho mých klientů se nestačí divit, když zjistí, že to jde i 
jinak. Férově, ale přitom s menší námahou. 

 
Pořádám školení a kurzy, píšu e-booky  - učím je prodávat jinak. Společně pak 
navracíme do tvrdého byznysu lidský přístup, nadšení, nový pohled na věc a 
nové možnosti.   
 

V oblasti obchodu se pohybuji už 18 let, školím 10 let. Dělám to ráda a 
rozhodně mám co předat. 
 

Mé kontaktní údaje: 

Tel: 603 938 770       Email: dasa@anhelo.cz       Web: www.anhelo.cz 

 

 
 
Prohlášení:    
Tento materiál je produktem informačního charakteru. Jakékoliv šíření nebo 
poskytování třetím osobám, bez mého souhlasu, je zakázáno.   
 
Chcete-li šířit tento ebook dále, udělejte to přes tento odkaz, kde si jej i ostatní 
mohou zdarma stáhnout: 
 www.anhelo.cz/faze-rozhodovani-zakaznika-jak-si-jej-pripravit-k-nakupu/ 
 
Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení. Stažením tohoto materiálu 
rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto materiálu a úspěchy či 
neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autorka za ně nenese 
žádnou zodpovědnost. V tomto materiálu můžete najít informace o produktech 
nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze inspirací, doporučením a 
vyjádřením mého názoru k této problematice.   

 

http://www.anhelo.cz/faze-rozhodovani-zakaznika-jak-si-jej-pripravit-k-nakupu/
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Sbírání kontaktů, samo o sobě, nestačí… 

Co udělat jinak? 

Když někde slyšíte, že v nějakém e-shopu je „konverzní poměr 

nákupu“ pouhé 2 % tak to znamená,  že tam nakoupí jen 2 lidé ze sta 

a ostatní odešli pryč, aniž by zanechali alespoň kontakt.   

Nezdá se vám to nějak málo? Co myslíte, vrátí se tam ještě někdy?  

Proč se to děje i vám?  

 Jedna z možností je ta, že k vám možná chodí převážně lidé, 

kteří ještě nejsou připraveni k nákupu.  

Nejdříve je potřeba jim dát informace a zaujmout jejich 

pozornost, třeba na blogu či webu. Napsat nějaké články na 

Facebook i na jiná místa…  

Vzbudit u nich důvěru, bez které to nejde a dodržovat sliby. 

Ukázat reference spokojených zákazníků, které rovněž 

dokážou přesvědčit. Po přečtení  e-booku získáte jistý vhled do 

této problematiky. 

 Další možnost je ta, že možná nebudujete komunitu lidí, kteří 

řeší podobný problém a váš produkt či zboží jim pomáhá 

(nebo teprve pomůže). O tom, jak vybudovat komunitu, plnou 

„fanoušků“, spokojených zákazníků i těch budoucích, si povíme 

dále v e-booku.  

 Anebo jste tam přivedli nesprávnou skupinu lidí, které váš 

sortiment vpodstatě nezajímá. Je potřeba správně zvolit cílovou 

skupinu lidí, pro které to všechno děláte. Těch důvodů je 

samozřejmě více, něco si o nich ještě povíme. 
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 Metoda „Házení špaget na zeď“ – tahle metoda se bohužel 

často učí na většině kurzů. Je ale velice neefektivní a drahá. 

Tahle divná metoda spočívá v tom, že naženete na svůj 

internetový obchůdek co možná nejvíce lidí s tím, že snad 

někdo z nich „se chytne“ a možná projde nákupním procesem a 

udělá nákup - pak opravdu může dojít k tomu, že máte 

konverzní poměr méně než 2% z těch, kteří prošli e-shopem 

nebo se na něj jen proklikli a hned zase zmizeli pryč.    

Internetové vyhledávače (Google, Seznam a další) si 

samozřejmě všimnou, že od vás, ihned po příchodu, lidé utíkají 

a pokud váš e-shop bude následně vyhodnocen jako  

nerelevantní (lidé nenašli, co hledali), pak bude těžké udržet si 

hodní pozice ve vyhledávání. Mimochodem, i placená 

návštěvnost má vliv na SEO, přestože někteří tvrdí opak. 

 

A teď si představte situaci… 

kdyby k vám přicházeli lidé ve fázi, když už jsou připraveni nakoupit 

a e-shop by je bez problémů obsloužil.  Pak můžete mít konverze,   

čili v tomto případě prodeje, mnohem vyšší.  Co na to říkáte?                          

Brali byste to?  

Nejdříve je ale potřeba znát několik pravidel, bez kterých to nejde.  

 

Připraveni? Tak pojďme na věc 

 



 
 www.anhelo.cz | Dáša Anhelo 

Pravidlo číslo jedna 

Přitáhněte na svůj e-shop jen ty lidi, které to opravdu zajímá 

(nebo teprve bude zajímat) 

 

Máte jasno v tom,  na koho konkrétně chcete zacílit,  koho tím 

chcete oslovit?  Jaká je vaše cílová skupina?                           

 Jaká je hlavní myšlenka vašeho e-shopu?  Když k vám někdo 

příjde,  bude schopen ihned na první pohled poznat, čím mu 

můžete být prospěšní?  Jakým dojmem působí design vašeho e-

shopu? Nejlépe vám internetový obchůdek posoudí vaše cílovka 

(tzv. kritika webu / e-shopu), pro kterou to děláte. Je důležité 

vědět, jak jej vnímají oni, ne jen vy. Jejich pohled na věc je 

důležitý.  Je dobré také znát 21 chyb, které snižují prodeje 

v eshopech, aniž byste o tom věděli. Vyvarujte se jich. 

Mimochodem, pokud byste požadavek na kritiku e-shopu 

„vystavili“ např. ve vybrané  FB skupině, kde se shlukuje  vaše 

cílovka, mohli byste tím, krom cenné zpětné vazby a námětů ke 

zlepšení,  na sebe takhle i upozornit. Zviditelnit se. Bude se o 

vás více mluvit a beztak si vás i zapamatují, obzvláště poté, co 

ve vašem internetovém obchůdku uvidí pozitivní změny. Věřte, 

zabírá to a posune vás to vpřed.   

 Vezměte si papír nebo rovnou sešit a sepište si, kdo konkrétně 

je vaše cílovka. Jasně definujte, pro koho je určeno vaše zboží a 

kdo jej bude používat a nakupovat (resp. rozhodovat o nákupu). 

Vytvořte si tzv. „personu“. Jaké jsou její zájmy, kde tráví volný 

čas,  jaké mají potřeby, co je zajímá, kolik je jim let, atd…   

Potřebujete to vědět kvůli správnému zacílení reklamy, 

načasování a výběru kampaně. 

https://www.anhelo.cz/21-chyb-ktere-snizuji-prodeje/


 
 www.anhelo.cz | Dáša Anhelo 

 Klidně si udělejte malý soukromý výzkum, abyste zjistili zájmy 

a potřeby vašich potenciálních zákazníků. Zjistěte si, kde se 

zdržují, jak vypadá jejich životní styl nebo finanční postavení. Co 

je trápí a jakým stylem hledají řešení.  

Jak už jsem psala výše, nakoukněte třeba do diskusí                             

(na internetu je mnoho diskusních fór, stačí zadat klíčové slovo 

a připojit „diskuse“) nebo můžete nakouknout do 

Facebookových skupin, kde se tito a  jim podobní lidé shlukují a 

píšou své názory. To je další cenná nápověda.  

Na tuto svou vybranou cílovou skupinu se soustřeďte a pro ni 

upravujte obsah webu a e-shopu, marketingové kampaně. 

Přizpůsobte jim celou prodejní strategii a styl komunikace. Také 

design e-shopu (nebo kamenné prodejny) by měl utvářet 

dojem, že tohle „nákupní“ prostředí je přesně pro ně. Dobře 

víte, jaký je rozdíl v designu např. mezi e-shopem pro airsoft a 

e-shopem se šperky či kosmetikou..  Také jistě víte, že například 

obchod s luxusním zbožím má i designově vypadat luxusně a ne 

jako „levný obchůdek“.  

 

 

A jak tedy zacílit a oslovit skutečně jen ty lidi, které to 

opravdu zajímá? 

Když už máme jasno v tom, kdo je naše cílovka, můžeme využít 

následující tipy (uvedu jen několik, vše se tady nevejde): 

 

 Velmi se mi osvědčilo použití spojení klíčových slov namísto 

původních „oddělených“ samostatných  výrazů. Možná jste  

v souvislosti s použitím takového spojení  klíčových slov slyšeli 
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výraz „Long tail“. Toto klíčové slovní spojení používají                          

ve vyhledávačích lidé, kteří už hledají něco konkrétního: 

o Příklad oddělených klíčových slov:   „bavlněná,   zástěrka,  

dívčí,   z bavlny,   do,  školky, …“     

o Ukázka slovního spojení, kterými lépe zacílíme na konkrétní 

skupinu lidí, například když prodáváte dívčí zástěrky:     

 „dívčí zástěrka,  dívčí bavlněná zástěrka,  bavlněná 

zástěrka,  zástěrka do školky“, zelená dívčí zástěrka, atd… 

 

 

 Další z nejefektivnějších řešení je Remarketing (retargeting): 

Nechte si v administraci vybrané PPC služby vygenerovat 

sledovací kód, který dáte na vybrané stránky včetně stránky 

košíku (i do jednotlivých fází několika krokového košíku).  

Stane se to, že jakmile nějaký návštěvník vstoupí na 

konkrétní stránku a bude si prohlížet zboží (nebo uteče a 

nedokončí nákup) poté, co odejde z eshopu, se mu na 

různých místech bude toto zboží zobrazovat a tím se bude 

nenásilnou formou jakoby „připomínat“.  

Z remarketingové kampaně vyřaďte ty, co už nakoupili, ať je 

ta reklama neotravuje i poté. Že si mají po měsíci zase 

nakoupit granule pro psa, jim můžete připomenout                            

e-mailem, je to levnější než takto přes proklik  
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 PPC reklamou mám na mysli Sklik (na Seznamu), Google 

AdWords (na Google), Facebook reklamu a další. Tato reklama 

(krom Facebooku) funguje nejen ve vyhledávání, ale také 

v obsahové síti. Jistě jste si už všimli, že při čtení článku na 

některých stránkách a blozích je mezi odstavci vloženo pole 

s reklamou či pár řádků s reklamními odkazy anebo v textu je 

označeno nějaké slovo – tak to je ono   

 

 Nezapomeňte, že u tohoto druhu reklamy si můžete určit 

maximální cenu za proklik a celkovou hranici výdajů.  Díky 

tomu nehrozí, že byste jeli do mínusu. Až výdaje dosáhnou 

určené hranice, reklama se jednoduše přestane zobrazovat a           

e-mailem vám příjde zpráva o stavu reklamy či nedostatku 

kreditu s možností znovu jej dobít.  

 

 Vyhledávače a porovnávače zboží: Tady bylo vždy nejvíce vidět, 

jak se osvědčila slovní spojení namísto jednotlivých oddělených 

klíčových slov. U placených porovnávaču zboží (třeba zboží.cz) 

také rozhoduje cena za proklik. 

 

 Kdybyste hledali pomůcku na vyhledání vhodných klíčových 

slov a spojení, tady jsou dvě:   

http://napoveda.sklik.cz/typy-cileni/klicova-slova/navrh/  

abyste mohli nejen zadat správná slova v PPC reklamě, ale 

také vyloučit ta nesprávná, aby se vaše reklama 

nezobrazovala tam, kde to nemá smysl. 

Další tip: 

https://support.google.com/adwords/answer/2453981?hl=cs  

nápověda na Google adWords 

 

http://napoveda.sklik.cz/typy-cileni/klicova-slova/navrh/
https://support.google.com/adwords/answer/2453981?hl=cs
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POZOR! - Nezapomeňte, že přijetím služby ze zahraničí 

(tedy např. reklamy na Google a Facebooku)  

se stáváte povinně plátci DPH 

 

.. aniž byste o to stáli..   

Doporučuji proto už předem, (před plánovaným zakoupením 

reklamy) si zaregistrovat na finančáku  tzv. „Identifikovanou osobu“ 

a získat tak identifikační daňové číslo, které dáte do objednávky.  

Nechte si poslat faktury bez DPH.  

Tuto „ušetřenou“ daň pak uhradíte na finančáku ve svém městě.. 

(Dělá se to tak proto, abyste pak neplatili DPH dvakrát). Zároveň na 

tomto úřadě získáte informace o tom, kde a do kterého řádku 

v daňovém přiznání se to píše.  

 

Platíte daň pouze z té hodnoty na faktuře, za zahraniční službu                      

–  jinak vnitrostátní faktury (v rámci ČR) nejsou do DPH zahrnuty..                   

Ve své zemi jste tedy dále neplátcem  DPH (info z přímého zdroje                  

- byla jsem se informovat přímo na finančáku  ) 

Je mnoho obchodníků, kteří toto neví a tím se jednak vystavují 

nebezpečí pokuty (pokud přijali službu a neregistrovali se)                                

a dopočítání daně finančákem (+ úroky od té doby)  

 

Jo a na tom finančáku chtějí ty zahraniční faktury v češtině   
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A to druhé pravidlo? 

Připravte si své budoucí zákazníky k nákupu ještě 

před tím,  než vstoupí na váš e-shop 

 Vydělejte díky tomu více peněz s menšími náklady 

 

Na samém začátku podnikání jsem neměla ani ponětí o tom,  že se 

moji budoucí zákazníci nacházeli v různých nákupních fázích. Někteří 

lidé nakoupili ihned a jiní se nejdříve podívali, popřemýšleli a 

nakoupili až později. Několik let jsme toho nevědomky využívali, aniž 

bychom věděli, že ty fáze nejsou jen dvě, ale rovnou čtyři a lze je 

výborně použít ke zvýšení prodejů a také v péči o zákazníky. Kdybych 

tohle věděla hned na začátku podnikání, nenasekala bych tolik chyb, 

které mě stály mnoho peněz, času a nervů. 

 

Když jsem se později dozvěděla o Avinashi Kaushikovi, který toto 

chování zákazníků perfektně pojmenoval na své přednášce a 

rozčlenil jej do 4 fází (See, Think, Do, Coddle ) a také prozradil, jak 

s těmito fázemi zacházet, byly to jedny z nejcennějších okamžiků 

v mém podnikání.    

 

See  -  Think  -  Do  -  Care (Coddle). 

Co to znamená? 

Znáte to z kamenných obchodů, kde prodavač příjde k zákazníkovi a 

zeptá se ho co potřebuje. Zákazník buďto řekne,  že si zboží jen 

prohlíží, protože ho zaujalo, má čas a jde zrovna okolo nebo  prozradí, 
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že o koupi něčeho takového už začal uvažovat a proto se rozhlíží po 

obchodech. Ještě ale není 100% rozhodnut, kde to nakoupí. 

Nejdříve si o nákupních fázích něco ve stručnosti povíme a pak Vám 

ukážu jednotlivé tipy, jak se toho dá využít a k čemu vám to bude: 

 See – jsou to lidé, kteří v tuto chvíli nechtějí nic kupovat. Chtějí 

se bavit a jen tak se rozhlížejí po internetu. Nevyhánějte je,  ba 

naopak, pozvěte je dál, na svůj blog, kde si přečtou něco 

zajímavého. Je dobré, aby o vás věděli. Tato fáze je nejvíce 

vhodná pro budování povědomí o vaší  značce. A jak také 

zmínil Jan Řezáč ve své přednášce, bannery, určené pro tuto 

fázi, jsou více zaměřené na brand (značku) a ne na zboží 

samotné. Zaujměte nejdříve jejich pozornost, aby věděli, že 

vůbec  existujete.  Nenuťte jim své zboží. 

V této fázi získávejte fanoušky. Neprodáváte, jen pomáháte, 

bavíte je, informujete...  Nechávejte si např. „lajkovat“, 

okomentovat a sdílet příspěvky na Facebooku, apod.   

 

 Think – Potenciální zákazníci, „přemýšlivci“ kteří sice už 

uvažují o tom, že by mohli nakoupit, ale nejsou ještě na 100 % 

rozhodnutí. Hledají možnosti, zajímají se o informace, 

srovnávají e-shopy a dělají si přehled, co kde nabízejí. Je dobré 

i s nimi navázat kontakt, aby o vás věděli a pak až budou 

rozhodnuti, přišli nakoupit k vám. Nebylo by špatné dát na web 

jednoduchý PDF katalog produktů s odkazem na e-shop (stačí 

vybrané produkty, nemusí být všechno).  

Pokud bude připraven, stáhne si jej a skrze odkazy v něm se 

proklikne do eshopu. Na mých kurzech a školeních to pak 

rozebereme trochu více. Zároveň už začínejte sbírat kontakty 

(e-maily), výměnou za něco užitečného – např. e-book či 
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zajímavé video, které pro ně bude přínosné a kterým si 

zároveň budujete pozici odborníka. Více si o tom povíme na 

dalších stranách tohoto e-booku. 

 

 Do –  Jsou připraveni k nákupu. Vědí přesně, co shánějí a 

rychle chtějí najít místo, kde to koupí. Chtějí vyřešit svůj 

problém. Už aby to zboží  bylo doma .  Jsou připraveni 

nakoupit a jestli je Váš e-shop v této fázi nedokáže obsloužit 

nebo je dokonce odradí,  odejdou ke konkurenci a tam také 

utratí své penízky!   

 

 Care (coddle)  –  péče o ty, kteří už u nás nakoupili a vracejí se 

k dalším nákupům.  Jistě už také víte, že stávající zákazník je 

pro nás levnější než shánění nového zákazníka. Hýčkejte si je. 

Věnujte se jim. Pro tuto kategorie také vytváříte věrnostní 

program. 

 

 

 

Nyní vám ukážu několik způsobů, jak a kde si své 

budoucí zákazníky připravit (naladit)  k nákupu 
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1. Blog či web s informacemi a zajímavostmi (pro fázi 

„See“ a „Think“):  

Ano, čtete dobře, připravit si je můžete 

například na blogu, kde nic neprodáváte, ale 

naopak cennými radami pomáháte, 

informujete. Mimo jiné si tady budujete 

dobrou pověst odborníka a to nejen tím, že poskytujete cenné 

informace, které jim přinášejí užitek, ale také odpovídáte na 

otázky v diskusi.  Dozvíte se tak, co zajímá vaší cílovou skupinu.   

Pokud narazí na váš blog, který je něčím zaujme, jistě si rádi 

přečtou zajímavý článek, který nenápadně směřuje k vaší 

činnosti. Pokud prodáváte např. domácí šicí stroje, ukažte jim 

inspirace k šití. Jaký stroj se pro koho více hodí a typy stehů, 

které jsou k mání.. Jak jich využít a ozdobit jimi daný výrobek. 

Přidáte třeba fotky látek a šitých výrobků a odkaz na sekci 

v eshopu, kde to mohou zakoupit.  Jestli máte nějaké střihy, 

šup tam s nimi + návody k šití a informace, jakou jehlou a 

jakými nitěmi se co šije.     

Je zde také velká šance, že takový článek budou sdílet na 

sociálních sítích a nebo si jej uloží do „oblíbených položek“. 

Bylo by fajn, kdyby si všimli vašich článků také na Facebooku, 

přečetli si jej, dali „Like“ nebo komentář. Je opravdu zapotřebí 

něčím podchytit jejich pozornost, poskytnout jim zajímavé 

informace. Zviditelnit se vhodnou formou.   

Nebylo by marné udělat nějaký stručný, avšak lákavý PDF e-

book či zajímavé videonávody a nabídnout je výměnou za  e-

mail.  Od jisté doby se tomuto způsobu sbírání kontaktů, 

pomocí obsahu zdarma, začalo říkat „magnet na zákazníky“.   
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2. Databáze klientů, e-mailing (fáze „Do“ , částečně 

„Think“ a „See“): 

 Nasbíraným e-mailovým kontaktům zezačátku 

posílejte (v rozumných intervalech)  jen 

neprodejní texty, zajímavé tipy a upoutávky na 

nové články, které by je mohly zajímat. Budujte 

vztah a důvěru. Nezahlcujte jim schránky planými texty, jen 

aby se něco poslalo. Teprve po několika neprodejních emailech 

jim můžete poslat email, směřující k představení vašich 

produktů. Do zprávy e-mailu umístěte také ikonky na Facebook 

a sítě, kde máte aktivní profil. 

 

Možná vám to nikdo neřekl, ale věřte, že minimálně  1/3 

příjmů ve skutečnosti pochází z emailů!   

Nezapomeňte, že i tato činnost se dá automatizovat 

používáním autoresponderu v emailingové službě 

(nepoužívejte k tomu svého e-mailového klienta, to byste se 

ocitli velice rychle na blacklistu a nikdo by už z této vaší e-

mailové adresy či domény nic nedostal). 

Vyzkoušela jsem tyto e-mailingové systémy:  

 GetResponse (celkem v pohodě, hezké formuláře, 

placený) 

 SmartEmailing (je český, placený, používám také) 

 Mailchimp (do 2000 kontaktů zdarma. Free verze je bez 

autoresponderu, pozor na přísné banování a zrušení účtu bez 

varování – pokud si pravidelně nezálohujete kontakty např. do 

svého PC, příjdete o ně. To by byla škoda, ne?) 
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 Clipsan (lze je požádat o vytvoření hezkého formuláře, 

placený, ale při 20 000 kontaktech už vychází levněji než 

Smartemailing  – momentálně osobně testuji)  

 MailPoet, což je bezplatný plugin do Wordpressu. Hodně 

se zlepšili, co se týče zabezpečení. Dříve jsem jej doporučit 

nemohla.  

 WebSeller, který se nyní mění na Digimandi.com. Je to ale 

komplexní služba se vším všudy, kde si můžete nechat vytvořit 

rovnou celý eshop i s fakturačním systémem. Česká i anglická 

verze. 

 Emailkampaně.cz (moje nejoblíbenější na rozesílání – 

mimo jiné, i díky chytré rozesílce, placený) 

 

Pozor však na to, aby při výběru emailingového systému byl 

už ve free verzi (nebo vámi požadované verzi) obsažen 

automat na odeslání e-booku či videa ihned po registraci e-

mailu návštěvníka.  

To znamená, že když je zaregistrován e-mail, ten je okamžitě 

vložen do předem vytvořeného seznamu kontaktů a 

automaticky do registrované e-mailové schránky příjde email 

s odkazem na e-book. Na seznam pak můžete vytvořit 

automatické kampaně, které se odesílají v určitých dnech, tak 

jak si to nastavíte.  

POZOR!  Když jsem dávala e-book do emailu jako přílohu, 

měla jsem dost nízkou míru doručení (čili to znamená, že to ti 

lidé většinou vůbec nedostali, bylo to odfiltrováno a smazáno 

ještě před doručením).  Takové odesílání se míjí účinkem. 

Nejen proto, že e-book byl do přílohy moc velký.  
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Nyní už dávám odkaz na e-book  jako odkaz do e-mailu a 

zároveň také hned na potvrzovací stránku. Více než 70 % mých 

e-mailů je díky tomu v pořádku doručeno a přečteno (viz 

screen z jedné kampaně na Smartemailingu). 

Pozor však na nesprávnou frekvenci e-mailů, aby vaši 

potenciální zákazníci neměli zahlcenou schránku. 

Nezapomeňte, že nedostávají zprávy jen od vás..   

Ze zahlcené schránky má strach poměrně hodně lidí a proto se 

odmítají  kdekoliv registrovat.. Také je důležité vědět, kdy je 

lépe posílat e-maily, tedy ve který den a hodinu se to nejvíce 

vyplatí (poznáte dle  chování vaší cílové skupiny a statistik 

otevírání e-mailů) 

Ještě malá připomínka – pokud možno, dbejte na responzivní 

emailové šablony, protože mnoho lidí čte v mobilu, např. když 

někde čekají (na autobus, u lékaře v čekárně, apod…)  

Anebo použijte klasické textové sdělení, jako píšete svým 

přátelům (jim přece taky neposíláte zprávy v šablonách                  

e-mailů, nebo ano?) 

Více než ½ uživatelů čte                   

e-maily v mobilu či mobilním 

zařízení. Koukněte na graf. 

 

 

 

 

A co doručitelnost e-mailů?  Čtěte dále… 
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Pokud posíláte e-maily, dbejte na to, aby uživatelé a čtenáři dostávali 

obsah, který je jimi žádaný. Na který čekají. Nějaké tipy nebo přímo 

návody. Mně se osvědčily série návodů. Píšu o nich články a 

uvědomím o tom lidi z e-mailové databáze. 

Připojím výzvu k akci, co chceme aby udělali, viditelný odkaz, kam 

mají kliknout, atd.. Pozvěte je na své profily a stránky na sociálních 

sítích.  

Nezapomeňte na poutavý předmět, brzy o tom vyjde článek na mém 

webu: http://www.anhelo.cz/ 

 

Ukázka: Jedna z mých kampaní – testování nového  e-booku: 

76.5 % otevřených e-mailů (proběhlo v prosinci 2014) 

http://www.anhelo.cz/
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Tady vidíte  výsledek dalšího  testu - důvěryhodnost   a 

doručitelnost mých e-mailů (otestováno začátkem r. 2015)   

 Jestli vás zajímá, jak zvýšit doručitelnost a otevíratelnost, dejte mi 

vědět, dokončuji o tom další e-book, bude k mání za pár kaček.  

 

Můžete si také sami otestovat, jaké máte skóre doručitelnosti, 

například tady: 

http://www.mail-tester.com 

V horním okénku je testovací                     

e-mail, na který zašlete svoji  e-

mailovou kampaň a posléze uvidíte, 

jak jste dopadli. Vypíše vám to i chyby, 

kde máte co zlepšit. Prima nástroj. 

V podstatě jde o to, že jakmile                    

http://www.mail-tester.com/
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je skóre nízké, doručitelnost e-mailů je mizivá. Naopak čím více, tím 

lépe.  

Každý e-mail je bodově ohodnocen a poštovní servery mají pevně 

nastaveno, do kolika bodů jej mají smazat (a dotyčný zákazník jej 

vůbec nedostane) a od kolika bodů daný email pustí dál k doručení – 

tehdy teprve skončí buďto ve složce „Spam“, nebo „hromadná pošta“ 

a nebo v tom nejlepším případě ve složce „Doručená pošta“. 

Další věc, na kterou si musíte dávat pozor je možnost odhlášení 

pomocí kliknutí na odkaz. Protože jestli to tam není a příjemce zprávy 

se nemůže odhlásit, hodí vás do spamu. Jestli to udělá více lidí, 

dostanete se na blacklist 

a máte problém. A při 

tom stačí tak málo, viz 

obrázek   

 

Nezapomeňte si také udělat registraci na úřadě pro ochranu osobních 

údajů.  Zkratka je  „UOOU“.  

Získáte také registrační číslo, které 

uvedete na svém webu / eshopu. 

Jsou tam i časté otázky a odpovědi.  Je 

dobré si to tam celé pročíst (doporučuji).   

Vyhnete se tak 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“. 

Registrační formulář najdete kliknutím na 

tento odkaz:  Registrační formulář - jak podat 

oznámení o zpracování osobních údajů     

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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… a pokračujme k těm dalším způsobům,                                                        

jak si připravit zákazníky k nákupu: 

 

3. You tube („See“ a „Think“): 

Na toto místo se lidé chodí bavit, poslouchat hudbu a 

nebo získávat cenné informace, návody a tipy, jak něco 

udělat, vyrobit, předělat...  

Je to zajímavý způsob, jak na sebe upozornit a 

přitáhnout zvědavce („See“) na svůj blog či eshop a 

podchytit je, pokud procházejí fází přemýšlení o 

nákupu („Think“). 

 

4. Zápis v katalogu firem (Fáze „Thing“ a „Do“): 

Dnes jsou k mání různé oborové katalogy, mapové, 

poptávkové, mnoho dalších a samozřejmě ty klasické 

(katalog na Seznamu a Heuréce).   

Není nutno se registrovat všude, stačí si vybrat ty, které 

pro vás mají význam a na ně psát stručný a poutavý 

text o tom, jaký problém jim vyřeší či pomůže vyřešit 

Váš produkt. (Nedávejte všude stejný popis, hrozí 

duplicita textů).  Jak  jim můžete být užiteční a připojte 

také důvod, proč by měli nakoupit zrovna u vás. 

Dovoluji si připomenout Paretovo pravidlo 80/20.  To 

znamená, že výběr 20 %  katalogů nám přivede 80 % 

návštěvníků. Ten zbytek pracuje přesně obráceně – 

vezme mnoho úsilí a výsledek mizerný. 
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5. Placená reklama, PPC (fáze „See, Think“ a „Do“): 

Tady se vyplatí investovat už do těch, kteří už o nákupu 

přemýšlí („Think“) a také do těch, kteří jsou připraveni 

nakoupit (fáze „Do“) . Samozřejmě lze také uplatnit 

zviditelnění pro skupinu „See“ 

Jistě už víte, že se jedná o reklamu, kde platíte teprve 

tehdy, když někdo klikne na odkaz. Předtím už  ale 

máte převedené nějaké peníze v tzv.  „elektronické 

peněžence“, odkud se kredit postupně odečítá, když 

někdo klikne..  V rámci této PPC reklamy bych zmínila 

také možnost Remarketingu, o kterém už byla zmínka.  

Jeho využití je velmi praktické a přínosné, avšak 

zbytečně podceňované. Budete se divit, kolik peněz 

vám tento nástroj přivede do kapsy, aniž byste 

vynakládali více úsilí než je obvyklé..   

 

6. Facebook (hlavně pro fáze „See“ a „Think“): 

 Na Facebooku se lidé chtějí bavit a číst si  zajímavé 

věci. Poslouchají hudbu, shlédnou zajímavá videa, sem 

tam dají někomu „Like“ a sdílejí fotky a vtipy. Píšou 

komentáře..  Nebylo by od věci tam nasdílet články ze 

svého blogu..  Můžete také ihned získat zpětnou vazbu, 

která vás posune dále.  Tady získáváte fanoušky, kteří 

pak postupně padají do vašeho blogu, možná tam 

nechají kontakt výměnou za nějaký e-book či jiný 

zajímavý materiál. S kontakty pak můžete dále 

pracovat,  (viz výše – databáze klientů – emailing) 
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 Jistě jste si také nemohli nevšimnout, že i tam lze 

propagovat své články či samotný produkt formou 

placené reklamy (opět je to ve stylu PPC) . 

Je hned několik způsobů, jak si snížit cenu za klik, ale to 

bychom asi spíše probrali v mém připravovaném kurzu, 

kde bude více prostoru. Pokud jste se rozhodli 

propagovat svůj příspěvek či produkt pomocí placené 

reklamy, dávejte si pozor na správné zacílení (viz PPC 

reklama výše..).     

V tuto chvíli pracujte na tom, aby vaše příspěvky na FB 

byly oblíbené  (LIKE ), čtené a pokud možno i 

okomentované. Více přitahují obrázky, které ale mají 

souvislost s vaším blogem. A nebo nasdílené články 

s poutavým nadpisem a zajímavým náhledovým 

obrázkem.  

Opět se zaměřte na fanoušky, které vaše informace 

skutečně zajímají a kteří by dříve či později mohli 

nakoupit. Máte založen jen profil nebo i „firemní“ 

facebookovou stránku?  Hodilo by se vám obojí. 

 

 

7. Affiliate marketing ( Fáze „Do“ a částečně „Think“) 

Vaši affiliate pratneři mohou poměrně úspěšně 

doporučovat a připravovat vaše zboží                                 

svým  kontaktům, které mají ve své databázi. Může se 

tak stát, že se postupně přesunou do databáze vaší  

a buďto nakoupí hned anebo je zaujmete a nakoupí 

později. Většina e-shopů má dnes možnost 

vygenerovat každému partnerovi unikátní affiliate 
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kód a vést statistiku a pokroky, takže hned vidíte, 

kolik máte komu vyplatit a kdo z nich je 

nejvýkonnější. Je to jedna z nejefektivnějších 

reklam, protože platíte jen když potenciální zákazník 

nakoupí.. (a nevrátí zboží) 

Prodáváte třeba šicí stroje? Spojte se s prodejci látek 

a galanterie – domluvte se s nimi na affiliate 

programu a dostanete penízky (většinou v %)  za 

nákup přivedeného zákazníka. Velmi záleží, jaké 

podmínky si tam vyjednáte. Kolik procent a jak 

dlouho. Zda-li z každé objednávky, nebo jen z té 

první. 

 

8. Osobní schůzky nebo telefonický rozhovor (pozor na tzv. 

„studené kontakty“) 

Tady dopředu nevíte, ve které fázi se potenciální 

zákazníci nacházejí, pokud nejste na tento typ rozhovoru 

dobře připraveni.  

To znamená, že  byste měli vědět, komu voláte, proč a 

jak budete vést rozhovor.  Nemluvte jen o sobě  a svém 

zboží, ale zeptejte se zákazníka, jaké jsou jeho 

představy, co by mu pomohlo.  

 

Pak budete schopni klást ty správné otázky, popř. otočit 

jeho námitky. 

Mimochodem, ohledně těch námitek jsem napsala                  

návod ve formě PDF e-booku. Dozvíte se, jak zvládat 

https://www.anhelo.cz/namitkovnik-ebook
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námitky, vydělat díky nim a jak je otočit k vašemu 

prospěchu.  

Je tam i pár mých tipů o studených telefonátech, jak 

jsem to dělala já, když jsem ještě musela obvolávat 

studené kontakty. Myslím si, že by vám ty vychytávky  

mohly pomoci. Dle odezvy mých klientů je tento návod 

stále aktuální, protože si každý udělá vlastní šablonu 

volání a už nemluví stejně jako ostatní předtím – tím se 

odlišuje a získává šanci si sjednat schůzku a něco prodat  

Námitkovník (e-book v PDF formátu) si můžete koupit 

na odkazu níže, za dočasně zvýhodněnou cenu 499 Kč: 

https://www.anhelo.cz/namitkovnik-ebook/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.anhelo.cz/namitkovnik-ebook/
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Ale co když přecejen někdo příjde do e-shopu 

nepřipraven k nákupu (ve fázi See)? 

1. Do bočního sloupce dejte poutavý náhled článku k danému 

tématu, po jehož rozkliknutí se dostane na blog (kde postupně 

přejde do dalších fází a vrátí se až bude připraven). 

 

2. E-shop samotný může být (doporučuji) upraven tak, aby zaujal 

návštěvníky ve všech fázích nakupování. Jak na to, si přečtete na 

mém blogu cca začátkem září. Bude k mání obrázek a povídání, 

co a proč...  Tady by to zabralo další 3 stránky a prodloužilo by 

se stahování. V mém dalším e-booku se dočtete, jakých 21 chyb 

vám dramaticky snižuje prodeje, aniž o tom víte – jsou tam i 

návody, jak tyto situace ošetřit a chybám předejít.  

 

3. Zaujmout  jeho pozornost vystavením  jednoduchého návodu v 

PDF, jak si co nejlépe vybrat z vaší nabídky zboží (například 

někdo prodává jizdní kola, takže udělá PDF přehled o tom, které 

kolo je vhodné pro jakou aktivitu..). Nabídněte jej výměnou za 

kontakt (e-mail). Pokud prodáváte třeba plovoucí podlahy, 

vystavte PDF návod, jak ji pokládat a jak o ni pečovat.. a nebo 

třeba „jak vybrat doplňky“ atd.. opět, jak jinak, než za e-mail  

 

4. Máte svůj katalog zboží?  Můžete si jej vytvořit v PFD formátu 

(kdo neví jak na to, dejte mi vědět, ráda pomohu). Naházejte 

tam alespoň ty nejdůležitější kousky zboží a důležitý je také 

stručný popis. Jak už jsem dříve zmínila, na e-shopu jej můžete 

vyměnit za email.  
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5. Mimochodem, až budete s někým osobně (naživo) mluvit o 

svém zboží, vyměňte si kontakty. Vizitky vás budou stát cca                     

1 – 3 kč / kus  a vezměte si na oplátku jeho kontakt. Pokud 

nemá vizitku,  zapište si jej do sešitku nebo zápisníku s kontakty 

spolu se jménem (nezapomeňte na to jméno a stručné 

poznámky, co ho zajímalo a co jste mu nabízeli).  Zákazníci 

nemají rádi, když se zapomene jejich jméno  

Sbírejte kontakty prostě všude a roztřiďte si je dle zaměření 

potenciálního zákazníka. 

 

Jak je to s tím budováním komunity zákazníků? 

Postupně na různých místech si budujte komunitu lidí, kterým jste 

schopni, na základě svých služeb či zboží, pomoci vyřešit jejich 

problém a kteří se skutečně zajímají o to, co děláte.  

Postupně si je připravujte k nákupu a o ty, co nakoupili, pečujte. 

Hýčkejte si je. Udělejte ze svých fanoušků platící zákazníky, kteří 

nemají problém si u vás něco koupit, když máte to, co potřebují. 

Ostatní uvidí, jak o ně pečujete a budou časem chtít také zažít ten 

pocit, kdy neřeší různé obavy z nákupu. Ten pocit, když za své peníze 

dostanou skutečně kvalitní zboží či službu a mají kompletní servis i 

péči.  

Kdykoli se mohou na něco zeptat, aniž by se cítili blbě .  

 Znáte to? Ten pocit, když se máte na něco zeptat, ale raději to 

vzdáte, aby si snad ostatní náhodou nemysleli, že …  

Vytvořte si tedy určitou komunitu tzv.  „fanoušků“ a zákazníků 

zároveň, kteří vaše zboží a služby už používají, mají je rádi anebo se 

teprve chystají něco od vás objednat.  Klidně si pro ně zřiďte 
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uzavřenou poradenskou skupinu třeba na Facebooku, kde pro ně 

uděláte poradenství a doporučení, jak si zboží či službu správně 

vybrat a používat. Jak např. pečovat o své vlasy nebo tělo. Nábytek 

nebo oblečení. Jak čistit a udržovat ten nový kotel na tuhá paliva.       

Kde dobře a levně nakoupit palivo. To byly příklady. 

Záleží na tom, co prodáváte. 

Dejte jim vědět, co je v obchodě nového a jak pečujete o ty, kteří vás 

doporučují (motivace).  

Jste-li masérka, poraďte lidem, jak mají doma pečovat o své tělo, 

bavte se s nimi o cvičení a stravě, tak, ať je vidět i cítit, že vám na nich 

záleží. Pište a sdílejte informační a poradenské články, příspěvky, atd.. 

 Spojte se třeba s někým kdo cvičí a poradí jak se správně 

hýbat, aby tělo nebylo ztuhlé a nebolelo, když příjdou z 

práce.  Jak a čím se mazat.   

 Spojit se můžete i s výživovým poradcem, který používá 

zdravý selský rozum a opravdu těm lidem pomůže. Odlišíte 

se od ostatních a budujete důvěru.  

 Tím, že se spojíte s někým, kdo má podobnou či stejnou 

klientelu, ale není pro vás konkurencí – dává jim jiné 

služby než vy: např. kdybyste byla kadeřnice, spojte se 

s kosmetičkou – ušetříte na nájmu a získáte obě navzájem 

více zákazníků / zákaznic. Ten, kdo chce pečovat o svůj 

vzhled, ví, že to není jen o vlasech a kosmetice, ale také o 

oblečení – znáte někoho, kdo prodává (e-shopem či na 

prodejně) kvalitní módní oblečení?  Domluvíte se s ním? 
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Měříme a testujeme naše e-shopy a kampaně  

 

 1. Heat mapa – aneb, podívejte se, kam lidé klikají  

(Česká verze heat mapy – teplotní klikací mapy: 

http://www.myx.cz/funkce) 

 

Pozor na to, že většina Heat map (klikacích teplotních map) 

nefunguje v responzívním designu, díky proměnlivé šířce stránky a 

tím pádem i kvůli přesunu prvků stránky (co bylo vedle sebe je 

v mobilu ve sloupečku pod sebou..) 

Většina z vás má ale ještě statický design, takže tyhle Heat mapy 

v pohodě využijete. 

Na všechny stránky, které chcete sledovat, dáte speciální kód, který si 

vygenerujete v administraci konkrétní služby,  a díky němu pak 

můžete sledovat kam lidé klikali, kam jezdili myší , nakolik jsou 

ochodni odrolovat stránku  a podobně.  Záleží na tom, kterou službu 

si vyberete. 

Získáváte tím dost dobré 

tipy ke zlepšení.   Můžete 

díky tomu zjistit přesná 

místa, kde je problém. Která 

místa Vaše návštěvníky (a 

zákazníky) zajímají a co 

naopak ignorují. 

 

 

http://www.myx.cz/funkce
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2. Google Analytics – nástroj k měření e-shopu  

Všechno je potřeba testovat, abychom vyloučili to, co nefunguje a 

naopak podpořili to, co nám přináší peníze. Mnoho majitelů e-shopů 

tuto možnost vůbec nevyužívá a to buď proto, že se jim to zdá složité 

a nebo si myslí, že to „sežere“ mnoho času.. 

Díky Google Analytics, který je zdarma a je celkem jednoduchý, 

můžete sledovat pohyb lidí po e-shopu. Ve kterých místech vám 

nejvíce utíkají zákazníci a jak dlouho se kde zdrželi. GA nám může 

zodpovědět mnoho otázek. Zjistíme, která reklama se více vyplatí – 

zda PPC na Skliku či AdWords a nebo raději reklama na Facebooku. 

Více o nastavení Google analytics budu psát na blogu v minikurzu, 

který bude zdarma a jeho součástí bude také webinář, kde to budu 

probírat s odborníky na GA a PPC.  Není nad to, zeptat se přímo 

odborníků, kteří se tím živí. Nezapomeneme také probrat tipy o tom, 

jak dát měřící  kód do stránky košíku, kam přesně a proč. 

Tohle všechno vám samozřejmě nebude stačit, protože bude nutno 

vysvětlit, jak se máte v těch získaných datech vyznat a co s nimi máte 

dělat. Jak je vyhodnotit. Některé typy měření také velice zkreslují a je 

nutné odfiltrovat z výsledků vlastní návštěvnost (vstupy při úpravách 

e-shopu). 

Jak začít? 

Tady je ČESKÁ nápověda přímo z Google, krok za krokem: 

https://support.google.com/analytics/answer/1009694?hl=cs  

Ty jednotlivé kroky stejně pak probereme na mém blogu 

http://www.anhelo.cz/ , ale kdo trochu „spěchá“, může nakouknout 

rovnou do této nápovědy.  Může ihned začít zkoušet a testovat. 

 

https://support.google.com/analytics/answer/1009694?hl=cs
http://www.anhelo.cz/
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Co dál? 

Koukněte se na mé dva další e-booky, které vám pomohou prodat 

více a zvládat námitky zákazníků: 

 

Námitkovník – pomůže vám s námitkami 

zákazníků, pokud máte e-shop a chcete aby 

vyjednával za vás. 

 … Anebo jste prodejci čehokoli a chcete umět 

zvládnout všetečné námitky zákazníků 

Tady je zdarma ukázka obsahu Námitkovníku                  

bez zadání e-mailu  

– prostě rovnou klikněte  zde >>  a otevře se 

PDF ukázka obsahu. 

 

 

21 Chyb, které snižují prodeje 

Můžete si také přečíst e-book o tom, jakých 21 

chyb se vyvarovat při provozování e-shopu. Co 

lidi doopravdy štve tak, že utečou ke 

konkurenci anebo nedokončí nákup.  

Tyto chyby vám dramaticky snižují prodeje, 

aniž byste o tom věděli. Jejich odstraněním 

ušetříte mnoho peněz a dozvíte se také, jak 

tyto chyby napravit a ošetřit.  

Najdete jej v tomto článku: https://www.anhelo.cz/21-chyb-ktere-

snizuji-prodeje/  

https://www.anhelo.cz/namitkovnik-ebook/
https://www.anhelo.cz/wp-content/uploads/2017/02/15-mini-Namitkovnik-unor-2017-nova-verze-UKAZKA-2.pdf
https://www.anhelo.cz/wp-content/uploads/2017/02/15-mini-Namitkovnik-unor-2017-nova-verze-UKAZKA-2.pdf
https://www.anhelo.cz/21-chyb-ktere-snizuji-prodeje/
https://www.anhelo.cz/21-chyb-ktere-snizuji-prodeje/
https://www.anhelo.cz/21-chyb-ktere-snizuji-prodeje/
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Mějte se prima a dejte vědět, jak vám e-booky pomohly, 

Dáša Anhelo Dziubková 

 

Tel: +420 603 938 770 

e-mail: dasa@anhelo.cz 

https://www.anhelo.cz 

https://www.anhelo.cz/namitkovnik-ebook/ 

 

https://www.anhelo.cz/
https://www.anhelo.cz/namitkovnik-ebook/

