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E-COMMERCE

Výraz e-commerce slouží k 
označení obchodních transakcí 
realizovaných pomocí 

internetu a dalších elektronických 
prostředků.

Často se zaměňuje pojem e-commerce 
a e-business. Většina lidí si myslí, že je 
to jeden pojem řečený jinak. Ale není 
to pravda. Házet e-business do jednoho 
pytle s e-commerce je jako srovnávat 
čtverce a obdélníky. Všechny čtverce 
jsou obdélníky, ale ne každý obdélník 
je čtverec. To samé platí o e-commerce 
a e-business – všechny e-commerce 
společnosti jsou e-business podniky, 
ale ne všechny e-business podniky lze 
považovat za e-commerce.

Na rozjezd trocha osvěty. Kdo je osvícený až až, tak přeskakuje :-) 
Slovních spojení, před kterými se vyskytuje “e”, je hodně a většinou 
mají jedno společné. Jedná se většinou o výraz patřící do skupiny 
“e-commerce” neboli elektronické komerce. Patří sem například 
e-learning, e-business apod.

E-COMMERCE VS. E-BUSINESS

E-commerce tvoří součást e-businessu. 
E-business zahrnuje širokou škálu 
podnikatelských aktivit, zatímco pod 
e-commerce patří operace spojené s 
nákupem, prodejem či zákaznickou 
podporou. Takovýto internetový 
nákup nemusí být zpoplatněný – za 
e-commerce se považují i služby 
a produkty nabízené na internetu 
zdarma. 

Do e-commerce řadíme veškeré 
internetové obchody i elektronický 
marketing (online reklama, email 
marketing, affiliate programy, SEO, 
PPC…).

Napsala: Petra Tabarová
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V JAKÉM OBORU
ZALOŽIT E-SHOP

Pojďme si nejdříve říci, jak to s 
těmi 37 000 aktivními e-shopy 
skutečně je. Podle mnoha 

odhadů (mého nevyjímaje) se skutečně 
seriózně svým podnikáním zabývají 
pouhé tisíce prodejců. Jejich počet 
se navíc za poslední rok v podstatě 
ustálil a na trhu dochází jednak ke 
konsolidaci především středně velkých 
e-shopů, druhak k růstu v oblasti 
specializovaných obchodů.

SPECIALIZACE JE ZÁKLAD

Právě specializace se stala magickým 
slovem, které charakterizuje příběh 
nejzajímavějších značek e-commerce 
současnosti. Největší prodejci na 
internetu samozřejmě obchodují 
se zbožím, které bylo v minulosti 
synonymem pro online nákupy (knihy, 
IT, elektronika, ale také parfémy 
apod.), jejich trh je ale velmi silně 

Česká republika je na e-commerce mapě Evropy zvláštní úkaz. S 37 
000 aktivními e-shopy patříme do stejné ligy jako například Velká 
Británie s více než 64 miliony obyvatel. Znamená to, že u nás již 
nemá smysl přemýšlet o vlastním podnikání na internetu? Určitě ne, 
příležitosti stále existující, říká Jan Penkala z Acomware.

nasycený a bez velkých investic nebo 
zahraničního kapitálu v něm bude 
těžké uspět. Růst ale hlásí i prodejci 
výrazně zaměření na jeden druh 
komodity – hudební nástroje (Kytary.
cz), dětské zboží (Feedo.cz) nebo třeba 
tolik zmiňované potraviny (Rohlík.cz). 
Společným znakem těchto obchodů 
je vedle sázky na úzký sortiment 
zboží také vysoká orientace na 
odbornost. Feedo.cz se úspěšně snaží 
naučit maminky, že i kojenecké 
rychloobrátkové zboží si lze bez 

Daří se relativně malým 
e-shopů, které sází na 
dobrý nápad či šikovnost 
svých tvůrců.
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obav objednat z internetu – nabízí 
služby srovnatelné nebo i lepší než 
kamenní prodejci. Kytary.cz se zase 
snaží zaujmout nejen obrovskou 
šíří sortimentu, ale také schopností 
odborně poradit při výběru hudebního 
nástroje. Skvělý je také jimi vytvářený 
obsah, ať už jde o textové popisy zboží 
nebo videa, na nichž si poslechnete, jak 
daný nástroj zní.

KDE JE UKRYTÁ PŘÍLEŽITOST?

Pokud uvažujete o podnikání v 
e-commerce, váš e-shop by měl v 
ideálním případě pokrývat aktuálně 
se tvořící poptávku po zboží a ideálně 
ji umět také spoluvytvářet. Zajímavé 
je také zvážit, jaké zboží chybí na 
internetu samotným zákazníkům. 
Podle výzkumu společnosti 
ACOMWARE je na prvním místě 
drogerie, kterou ale zatím online 
neprodává žádný z největších českých 
řetězců, jako je drogerie Teta nebo 
D&M. Naopak velcí hráči se houfně 
chystají na online prodej oděvů a obuvi 
(svůj e-shop aktuálně spustil H&M, 
brzy Reserved), masivně se investuje i 
do e-shopů s potravinami, kam zatím 
stále vstoupilo pouze Tesco.

Oba zmíněné obory (potraviny, oděvy) 
ale jednoznačně dávají prostor také 
specializovaným projektům. Daří se 
relativně malým e-shopů, které sází 
na dobrý nápad či šikovnost svých 
tvůrců. V potravinách jde např. o 

projekt doma pečených bábovek 
(Babovky.com) nebo čerstvých ryb 
(Diana-fish.com). Svůj byznys už na 
internet dokázali převést např. výrobci 
rukodělného zboží – známý je příběh 
Brašnářství Tlustý, které stálo na 
pokraji likvidace, přesto dnes uvažuje o 
založení další dílny. Ručně vyrábí své 
produkty také řada prodejců oblečení 
– v BowtieLover.cz šijí ručně vázací 
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motýlky, v Kavaliers.cz zase pletené 
kravaty.

INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ

Dlouhodobě funguje také prodej 
„trendy” věcí, které se uchytily v 
zahraničí. Móda produktů jako 
balanční náramky je sice pouze 
dočasná, neznamená to ale, že v 

případě brzkého vstupu na trhu nemá 
e-shop šanci na úspěch (a zajímavý 
výdělek). Pokud jde o dlouhodobější 
podnikání, prostor se může tvořit také 
v oblastech jako zahrada nebo hobby, 
což je zboží, které online nakupuje 
stále malé množství zákazníků.

Přehled oborů, kde se podle našich 
zkušeností skrývá šance, najdete v 
samostatném boxíku u tohoto článku. 
K oborům s největší perspektivou, 
jako jsou potraviny nebo oblečení, pak 
sluší dodat jediné – pro úspěch je vedle 
dobrého nápadu potřeba nabídnout 
i kvalitní služby. Dobrou logistiku, 
pohodlné vrácení nebo reklamaci 
zboží, pohotový zákaznický servis. 
Češi jsou oprávněně stále náročnější a 
od e-shopu očekávají stejnou kvalitu 
služeb jako od kamenných prodejců. 
Pamatujte na to.

Na BowtieLover.cz najdete ručně šité designové motýlky.  

Zdroj foto: Bowtielover.cz

Ručně šité brašny a další doplňky z pravé kůže jsou v kurzu. 

Zdroj foto: romantlusty.cz
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O JAKÉ ZBOŽÍ BUDE 
ZÁJEM?

Můžeme jen odhadovat, ale podle 
nás poroste zájem zejména o 
následující druhy zboží:

- Drogerii
- Oděvy a obuv
- Potraviny
- Rukodílné výrobky
- Zahradu a hobby
- Luxusní produkty

CO CHYBÍ ČESKÝM 
ZÁKAZNÍKŮM?

Z výzkumu konzultační 
společnosti ACOMWARE 
vyplývá, že Čechům na internetu 
nejvíce chybí drogerie a vybavení 
do domácnosti (např. nábytek). 

Kladně se staví také k představě, 
že budou online častěji nakupovat 
oblečení a obuv, produkty pro 
zdraví nebo i stavebniny. 

O AUTOROVI

Jan Penkala je ředitelem konzultační 
společnosti ACOMWARE s.r.o., která 
se zaměřuje zejména na pomoc při 
vstupu na on-line trh, e-commerce 
poradenství, zvyšování návštěvnosti 
nebo inteligentní emailing. 

Jeho příspěvky na téma online 
marketingu můžete najít na Twitteru 
nebo blogu společnosti.

JAN PENKALA

http://www.acomware.cz
https://twitter.com/InteligentEmail
http://blog.acomware.cz


RICHARD BRANSON

“Podnikatelské příležitosti jsou jako autobusy. 
Vždy dorazí další.”

Zdroj fotky: www.bidnessetc.com
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NEVÝHODY 
E-SHOPU

E-shopová exploze posledních let zajistila České republice první 
příčku na pomyslném žebříčku v počtu e-shopů na jednoho 
obyvatele. Hezké prvenství, které v jednom směru dokazuje, že jsou 
čeští podnikatelé internetově zdatní (anebo se o to alespoň snaží), 
na druhou stranu je to dosti deprimující fakt pro ty, kteří by se chtěli 
e-shopisty teprve stát. 

Napsala: Barbora Šípková

A JAK SE S NIMI VYROVNAT
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oproti kamennému v mnoha aspektech 
liší. Něco lze považovat za nevýhody 
(na jejichž překonání se zaměříme 
právě s našimi tipy), některé jsou 
ku prospěchu věci (prodáváte 24/7, 
odpadají vám náklady za pronájem 
obchodu a geografické bariéry apod.).

NEVÝHODY E-COMMERCE K 
PŘEKONÁNÍ

Bez možnosti vyzkoušet si zboží
Žádné drama se tu nekoná. Pomůže už 
jen to, že produktům pořídíte galerii 
fotografií v dostatečném rozlišení, 
v lepším případě 3D nebo video 
prezentaci. Samozřejmostí je pečlivě 
sestavený, podrobný popis parametrů 
zboží – dejte si tu práci a produkt 
přeměřte (pokud je to vzhledem 
k potřebám zákazníků relevantní), 
popište detailně charakteristiku zboží 
(barvu, materiál, velikost atd.). 

To by mělo v zásadě dobrému e-shopu 
stačit. Pokud máte větší ambice, 
než jen na „dobrý e-shop“, přidejte 
možnost bezplatného vrácení zboží, 
prodlužte 14 denní lhůtu vyžadovanou 
zákonem na například 30 dní, 
nabídněte možnost zaslání vzorků 
zdarma, online nebo telefonickou 
asistenci při výběru zboží. K tomu 
se výborně hodí webové vychytávky 
jako je Zopim či Limetalk. Možná na 
webu neudělají takovou parádu, ale 
jsou mnohem efektivnější, než klasický 
webový formulář. Navíc díky nim 

Naději tomu nepřidá ani 
všeobecně známá informace 
o tom, že hrubým odhadem 

se dá říct, že jen jeden z deseti e-shopů 
přežije svůj první rok. Co s tím?

I když váš výchozí bod není úplně 
ideální, myšlenky na rozjezd e-shopu 
se ještě nevzdávejte. Totiž: Rozjet 
e-shop není žádná jaderná fyzika. Stačí 
mít selský rozum, dělat to s radostí a 
znát našich x triků.

SPECIFIKA PRODEJE NA 
INTERNETU

Kámen není to samé, jako síť. 
Přeloženo: prodej po internetu se 
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můžete být proaktivní a sami přes ně 
zákazníky oslovit s nabídkou pomoci, 
což se dá báječně zautomatizovat a 
vy pak operativně řešíte jen jejich 
konkrétní dotazy. Upozornění: pokud 
nemáte lidské nebo časové kapacity 
na to, abyste takovou službu pro 
zákazníky dokázali obhospodařit, radši 
to ani neřešte. Jen málo co dokáže 
naštvat potenciálního zákazníka tak, 
jako dotaz visící bez odpovědi hodinu 
v chatu, kde se tváříte, že jste online.

Snadné srovnání s konkurencí a 
odchod k ní
Nepřehledné menu. Tlačítko Zpět. 
Nefunkční odkaz. Tlačítko Zpět. 
Takto to řeší většina zákazníků. 
Jedna chybka nebo nepohodlnost 
a v okamžiku se vracejí zpět na 
vyhledávání a v další sekundě klikají 
na stránky vašeho konkurenta. Nic 
vám nepomůže ani to, že jste první 
ve vyhledávači, když máte chyby v 
e-shopu nebo na vašich stránkách do 5 
sekund neuvidí žádnou motivaci, proč 
nakoupit právě u vás.

Rada no. 1: vychytejte všechny chyby 
(pomůže vám video 14 + 1 prohřešků 
u e-shopů na straně 38).  Pak až se 
začněte věnovat tomu, abyste graficky 
(ne jen textově! – dnes se na webu 
nečte, ale skenuje) zdůraznili vaše 
konkurenční výhody (např. nízká 
cena, rychlá doprava, pozáruční servis, 
apod.) a nabídněte výhodu (sleva na 
další nákup, doprava zdarma apod.).

Orientace na cenu a výhodné 
nabídky
Úzce souvisí s předchozím. Bez slevy 
jakoby se už ani nedalo nic prodat. 
Není to naštěstí vždycky pravda, 
ale faktem zůstává, že slevy táhnou. 
Zvažte možnost dát za registraci k 
newsletteru drobnou slevu (nejčastěji 
se objevuje 5 %) na první nákup a pak 
si takto získané zákazníky udržujte 
pomocí rozesílky s výhodnými akcemi 
a slevami. Nenechte se uchlácholit 
opakovanými nákupy – to, že zákazník 
nakoupí víckrát u vás, ještě neznamená, 
že vám bude navždy věrný.

Nízká loajalita zákazníků
Předpolí pro tuto nevýhodu jsme si 
připravili poslední větou předchozí. 
Orientace na získávání nových 
zákazníků a zanedbávání těch již 
získaných je kostlivcem ve skříni 
mnoha českých e-shopů. Říká se, že 
udržet si zákazníka je 3x levnější, než 
získat nového, ale i tak to stojí mnoho 
úsilí. Vytvořte věrnostní program, 
například klub, dávejte výhody při 
opakovaných nákupech a speciální 
dárky (například na narozeniny 
zákazníka). Funguje to, což jste si 
určitě každý sám ozkoušeli sami na 
sobě ;-) V každém případě se udržujte 
se zákazníkem v kontaktu. Nejlepší je 
to pomocí e-mailového marketingu. 

Loajalitu si získáte jen tak, že v 
komplexu budou mít zákazníci 
opakovaně s vaším e-shopem dobré 
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zkušenosti. Jinými slovy, že ani na 
jednom poli, které popisujeme, 
nebudete černou ovcí.

Prodleva mezi nákupem a 
vlastnictvím zboží
Jde to i do druhého dne, ne, že ne. 
Ale musí se to umět. Jako dobrý 
nápad se zdá dát do košíku nebo už 
k produktu informaci, do kdy musí 
zákazník nakupit, aby došlo k dodání 
do druhého dne a/nebo informaci o 
předpokládaném termínu doručení.
Zásadním předpokladem ale je, že 
máte pořádek na skladě, aktualizujete 
množství dostupného zboží a v 
e-shopu neinzerujete zboží, které 
nemáte skladem. 

Udělejte si aktivity spojené s 
odesíláním zboží maximálně 
pohodlné. Všechny doručovací 
společnosti nabízí službu vyzvednutí 
balíků na vašem skladě, což pro vás 
znamená konec tahání se s balíčky na 
poštu.

Myslete i na to, že někteří méně 
počítačově zdatní zákazníci si 
neuvědomují, jaký dopad má výběr 
platební metody na termín doručení. 
Vyberou si platbu převodem a už 
druhý den ráno vás budou nahánět 
e-mailem nebo telefonicky, kde je 
jejich zboží. Nebojte se u výběru 
platebních možností napsat, která je 
nejrychlejší (platba kartou, dobírka).

Nezanedbatelné náklady na 
doručení
Některé tendence zjednodušovat si 
věci, které se pojí s dopravou zboží, 
se můžou nakonec obrátit proti vám. 
Nedávno jsem si málem v jednom 
nejmenovaném e-shopu objednala 
věc, která by se pohodlně vešla do 
dopisní obálky. Stála asi 200 Kč. 
Zastavila jsem se v momentu, kdy 
se mi v košíku napočítala cena za 
dodání 129 Kč a to prosím nebyla 
žádná dobírka ani expresní doručení. 
„Nehoráznost!“, řekla jsem si a 
už jsem byla zpět na vyhledávání. 
Ano, je to pro majitele e-shopu 
jednoduché, nastavit jednotnou cenu 
pro všechny objednávky nehledě na 
to, jaké množství zboží si zákazník 
objedná. Odstupňujete cenu dopravy 
podle množství a typu zboží. Každý 
sofistikovanější e-shopový systém to 
umí. 

Náklady na dopravu jsou ošemetné i v 
jiném rozměru. Vyhněte se situacím, 
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kdy je cena přepravy zboží vyšší než 
cena samotného produktu/objednávky. 
Hraje v tom roli psychologie. 
Využijte například vybudované sítě 
odběrných míst (Heuréka Point, 
Uloženka, Zásilkovna), u kterých se 
pro zákazníka dá vejít pod 50 Kč. Ani 
se nesnažte vynahradit si to, co jste si 
strhli z marže na zboží, aby bylo naoko 
levnější, než u konkurence, tím, že 
uměle navýšíte náklady na dopravu. 
Zákazník tuto lest brzy prokoukne.
Pořešte si i dopravu do zahraničí, 
alespoň na Slovensko. A nezapomeňte, 
že existuje množství soukromých 
dopravců, ne jen Česká pošta.

Počítačová nezdatnost cílové 
skupiny
Tady začíná jít do tuhého pro ty 
eshopisty, kteří mezi svou cílovou 
skupinu zahrnují seniory a obecně 
osoby, které nejsou příliš počítačově 
zdatní. Nezbytností je maximálně 
intuitivní ovládání e-shopu bez 
možnosti udělat chybu nebo váhat, 
kam má zákazník kliknout. Bude to 
chtít hodně testování a v ideálním 
případě řešení e-shopu na míru.

Odkládání rozhodnutí o nákupu
Zákazník může nákupní rozhodnutí 
odkládat, zvažovat nákup stejného 
zboží v konkurenčních e-shopech 
a čekat na výhodnější cenu. Vaším 
úkolem je přesvědčit zákazníka k 
okamžitému nákupu. Nenásilně 
samozřejmě. Bude to chtít asi trochu 

komunikace (opět se dá skvěle 
využít Zopim či Limetalk) anebo 
připomenutí se, že má zákazník u vás v 
e-shopu nějaké zboží v košíku. Dobře 
mířená sleva nebo jiná výhoda podaná 
v tuto chvíli trefí hřebíček na hlavičku 
:-)

Pozor na situace, kdy si zákazník vloží 
zboží do košíku a vyčkává s nákupem. 
Pokud máte nastavený skladový 
systém tak, aby zarezervoval zboží pro 
zákazníka, který si ho vložil do košíku, 
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může se v případě, že půjde o poslední 
kus na skladě lehce stát, že vám uteče 
jiný, rozhodnější zákazník. 

Nepřeberné množství konkurence
Kolik máte konkurentů? Pět? Deset? 
Dvacet? Padesát? Sto? Stačí si zadat 
do Googlu název vašeho produktu a 
spočítat si, kolik dalších stránek ho 
taky prodává. Tipnula bych si, že 
půjde minimálně o deset, ale ve většině 
případů až o několik desítek případů.
Protlačit se na vedoucí pozice ve 

výsledcích vyhledávání může být 
pro menší e-shop s nulovou historií 
„mission impossible“ (pozor, tímto 
vás v žádném případně nenavádím k 
tomu, abyste se na SEO vykašlali), 
je dobré zvážit možnost využití 
srovnávačů zboží jako je Heuréka či 
Zboží.cz (další nemají smysl, protože 
na trhu srovnávačů tuto dva velikáni 
nechávají čím dál menší „drobečky“ 
pro své konkurenty). I když nebudete 
třeba moci konkurovat cenou, důležité 
je, že budete vidět. Pokud dokážete 
zaujmout vaší přidanou hodnotou, pro 
mnoho zákazníků půjde vyšší cena 
stranou a rádi nakoupí u vás.

Možné technické problémy
Achillova pata všech e-shopů. Pokud 
se spoléháte na systémy třetích stran 
– obvykle to jsou platební brány – 
počítejte s tím, že se může přihodit 
technická závada nebo odstávka a 
vy budete namydlení. Zvolte si jen 
ty systémy, které mají zákaznickou 
podporu, ideálně nepřetržitou a 
komunikujte s nimi o těchto možných 
odstávkách. A funkčnost e-shopu 
pravidelně kontrolujte tím, že si 
zkusíte vystavit testovací objednávku 
tak, jak by to udělal sám zákazník.

Práce s osobními údaji
V e-shopu pracujete s osobními 
údaji. Zabezpečte svou databázi před 
hackerskými útoky a nezapomeňte 
se zaregistrovat na ÚOOÚ. Je to 
povinnost.



1 8  |  T É M A

NA ČEM POSTAVIT 
E-SHOP
Eshop dnes nepatří mezi položky, které zamávají vaším 
rozpočtem, ale zorientovat se v množství platforem, 
na kterých může váš e-shop fungovat, je náročnější. 
Samozřejmě, že byste si mohli nechat e-shop vytvořit od 
profesionálů, kterých je dnes nespočet, ale potom musíte 
počítat s tím, že si sáhnete hlouběji do kapsy. 

Napsala: Petra Tabarová

Mám pro vás tipy na systémy, 
které jsou spolehlivé 
a neudělají vám vítr v 

peněžence. 

E-SHOPOVÉ PLATFORMY

Webnode
Pro úplné začátečníky je Webnode 
dobrou volbou pro vyzkoušení toho, 
jak to vlastně na e-shopu chodí. 
Bezplatná verze je do 10 položek. 
Pokud vám bude platforma vyhovovat, 
můžete přikoupit variantu do 100 
položek za 167 Kč měsíčně. Tvorba 
stránek pomocí Webnode je velmi 
snadná, v češtině a zvládají ji i 
důchodci ;-) 

Wix
Na Wix najdete spousty šablon 
pro e-shop , které jsou k náhledu, 

můžete si snadno vyzkoušet jejich 
funkcionalitu a jsou zdarma. Všechny 
šablony jsou responzivní, takže se 
nemusíte bát, že by se k vám zákazník 
nedostal přes mobil. 

Weebly
Na stránce Weebly si také můžete 
vybrat z množství šablon pro e-shopy. 
Verze zdarma vám nabídne e-shop do 
5 položek, za 4 dolary měsíčně můžete 
mít na webu až 10 položek, za 8 
dolarů až 25. U těchto levných variant, 

Zdroj: wix.com

http://www.webnode.cz/
http://www.wix.com/website/templates/html/business-services/online-store/1
http://www.weebly.com/
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ale počítejte s tím, že budete muset 
odvádět 3% poplatek za transakci pro 
Weebly. Pokud se o zisk nechcete 
dělit, zvolte variantu za 25 dolarů 
měsíčně, která není nijak limitována.
Práce s Weebly je snadná, intuitivní 
a svůj e-shop můžete kontrolovat a 
spravovat klidně z mobilu. Většina 
úprav jde dělat snadno pomocí 
Drag&Drop.

Webgarden
Nenákladná platforma pro e-shop 
je Webgarden, který na mě působí 
nejpříjemněji ze všech zmiňovaných. 
Na Webgarden se mi líbí výběr 
šablon a možnost změnit font v 
šabloně. Navíc si můžete nastudovat, 
jak vytvořit e-shop přímo na blogu 
Webgarden, kde najdete seriál 
Vytváříme eshop.

OPEN SOURCE SYSTÉMY 

E-shop můžete vytvořit i v redakčním 
sytému, ale pokud nejste na tomto 
poli zkušení, bude vám muset pomoct 
programátor.

Drupal
Z redakčních systémů nejlépe 
hodnocený Drupal, je podle slov 
jeho uživatelů náročnější na ovládání, 
profesionální a vhodný spíše pro 
složitější a náročnější projekty. Plusem 
je, že je k dispozici velký počet 
rozšiřujících modulů. Na stránce 
Drupal.cz najdete spoustu informací 

a diskuze ohledně používání Drupalu. 
Český překlad můžete stáhnout 
ze serveru localize.drupal.org. Na 
Drupal.cz doporučují použití modulu 
l10n_update pro snadnou aktualizaci 
překladů. 

Joomla!
Joomla je další redakční systém, který 
je pro nezkušené uživatele úplně 
dostačující. Chvíli potrvá, než se v 
systému zorientujete, ale po chvíli 
se do toho dostanete. Joomla má k 
dispozici také množství pluginů, šablon 
a rozšíření. Poradit vám můžou také 
na joomlart.com nebo na české stránce 
joomlaportal.cz. Platí to samé co u 
Drupalu - pokud nejste odborník, 
modul pro e-shop vám bude muset 
naprogramovat někdo zkušený.

Wordpress
Wordpress se stává stále rozšířenějším, 
díky svému jednoduchému a 
intuitivnímu ovládání. Nahrávání 
souborů pomocí Drag&Drop, spousta 
widgetů, skinů a pluginů pro e-shop 
patří mezi jeho silné stránky. Množství 
užitečných článků najdete na české 
stránce cwordpress.cz.

Zdroj: wordpress.org

http://www.webgarden.cz/
http://www.webgarden.cz/help/serial-vytvarime-eshop
https://www.drupal.org/project/drupal
https://www.drupal.cz/
https://localize.drupal.org/translate/languages/cs
https://www.drupal.org/project/l10n_update
http://www.joomlart.com/
http://www.joomlart.com/
http://www.joomlaportal.cz/
https://wordpress.com/
https://wordpress.org/plugins/eshop/
http://www.cwordpress.cz/
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8 CHYB, KTERÉ 
NACHÁZÍM U 
PROVOZOVATELŮ 
E-SHOPŮ
Jsem Petra Mikulášková. Téměř denně potkávám lidi, co si chtějí 
spustit e-shop. Představy mají ve většině případů zkreslené. 
Naposledy to byla paní u přepážky v bance České spořitelny, s níž 
jsem se dala do řeči.  V článku vám představím 8 chyb při provozu 
e-shopu, kterých se jejich majitelé v různém rozsahu dopouští.

Petra Mikulášková pomáhá 
e-shopům vydělávat. Zkušenosti z 
reálného pozadí provozu e-shopu 
jí dává její e-shop Palelo.cz Tvoří 
vzdělávací materiály pro začínající i 
pokročilé správce e-shopů. Nejvíce 
času pracuje společně s klienty 
na rozvoji jejich e-shopů. Více na 
petramikulaskova.cz

ZÁKAZNÍCI SE VÁM NEMOHOU 
DOVOLAT NA VEŘEJNÉ 
TELEFONNÍ ČÍSLO E-SHOPU

Část podnikatelů spouští a řídí e-shop 
při zaměstnání, berou jej jako formu 

přivýdělku. Bohužel, když jsou v práci, 
tak už ne vždy zvládají svižně reagovat 
na telefony. Proto když už telefon 
nezvednete, tak volejte co nejdříve 
nazpět.  Zákazníci očekávají, že je na 
e-shopu telefonní číslo, tak je dostupné 
a někdo jej obsluhuje. Musíte taktéž 

http://www.petramikulaskova.cz/
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brát v úvahu, že někteří lidé neumí či 
nechtějí nakupovat na internetu, tak 
vám zavolají a objednají si zboží po 
telefonu. Kdo je obslouží, když ten 
telefon nezvednete? Zákazníci jsou ti, 
co vám dávají „výplatu“.

VAŠE NABÍDKA DOPRAVY A 
PLATBY JE NESROZUMITELNÁ

V jednoduchosti bývá často největší 
krása. A o internetovém obchodě to 
platí dvojnásob. Díky pestré nabídce 
služeb přepravních společností chtějí 
e-shopy nabídnout zákazníkům i 
pestré možnosti dopravy. Bohužel 
se může stát, že tato snaha skončí 
nesrozumitelnou nabídkou, v níž jsou 
třeba 2 dopravci, 2 sítě výdejních míst, 
zvlášť doprava na Slovensko a k tomu 
spoustu možností platby. Zákazníci 
pak mohou přehlédnout svého 
oblíbeného dopravce a v důsledku toho 

Příliš velké množství způsobů dopravy a platby může mít opačný efekt, než prodejce očekává – zákazník se hůře orientuje a v 

důsledku toho nemusí nákup dokončit. Na obrázku jsou vidět i tzv. nespárované platby.

třeba nedokončí nákup.

PODCEŇUJETE KONKURENCI

Typicky se jedná o situace, kdy e-shop 
jakoby „zaspí“. Vše se vyvíjí zdárně a 
najednou začnou tržby klesat. Jednou 
z častých příčin bývá konkurence, 
která je schopná mnohem snadněji 
nabídnout poptávané zboží skladem 
a současně „je na internetu vidět“. 
Proto je nutné, aby se provozovatelé 
e-shopů zajímali o to, co konkurence 
drží skladem, jak pracuje s cenami, jak 
motivuje lidi k nákupu, kde inzeruje a 
jakým způsobem uvádí novinky na trh. 
Existují dokonce komerčně dostupné 
nástroje, které zvládají sledovat u 
konkurence různé údaje podle toho, 
co má na e-shopu (např. aplikace Azor 
od společnosti Weps (www.weps.
cz) sleduje změny cen zboží). Prvním 
krokem ke sledování konkurence je 
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odběr jejich newsletterů.

NEODDĚLUJETE SI FIREMNÍ 
PENÍZE OD OSOBNÍCH

Firemní bankovní účet nikdy 
neslučujte s osobním účtem. To se týká 
osob podnikajících jako OSVČ, tedy 
fyzických osob. I dnes bohužel někteří 
začínající podnikatelé směšují osobní 
a firemní účty. V důsledku toho pak 
čerpají peníze pro osobní účely, aniž by 
si uvědomili, zdali sahají do osobních 
rezerv, nebo berou peníze, které mají 
sloužit podnikání. 

ČESKÁ POŠTA? TU NIKDY 
NEBUDU NABÍZET!

Jsou stále mezi námi konzervativní 
skupiny zákazníků, které raději zvolí 
doručení přes Českou poštu. Zboží si 
v klidu vyzvednou na pobočce poblíž 
svého bydliště např. při cestě z práce 
a nemusí se přizpůsobovat termínům 
řidiče přepravní společnosti. Česká 
pošta je historicky mezi lidmi natolik 
zakořeněná, a proto jí stále mnoho 
lidí důvěřuje. Díky tomu by měla být 
součástí nabídky dopravy na e-shopu, 
samozřejmě s ohledem na prodejní 
sortiment. Jistou alternativou jsou 
výdejní místa Uloženky, Zásilkovny či 
různé pointy a balíkomaty. Ovšem i ty 
stále nemají takový lokální dosah, jako 
pobočky České pošty a stále nejsou v 
paměti některých zákazníků dostatečně 

Struktura bankovních účtu u FIO banky – zvlášť jsou vedeny 

jednotlivé účty pro firmu (Firma, E-shop příjmy) státní odvody 

(Stát, DPH) ostatní příjmy (Nájem, Ostatní) a osobní finance 

(Účet s platební kartou).

zakořeněné.

POZDĚ NASAZUJETE MĚŘENÍ 
GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics díky tomu, že jsou 
zdarma a poskytují spoustu zajímavých 
údajů, patří mezi TOP měřící nástroje 
nejen mezi e-shopy. Stále jsou 
mezi námi e-shopy, jejichž majitelé 
nasazují měření Google Analytics až 
po té, co jim e-shop několik měsíců 
funguje a zjišťují například, že tržby 
se nevyvíjí tak, jak by měly. Jenže s 
tímto přístupem přichází e-shop o 
historická data. Tím, že měření nebylo 
implementováno, nelze ani zjistit, co 
se za tu dobu na e-shopu z pohledu 
návštěvnosti dělo.

ZBOŽÍ SKLADEM EXPEDUJETE 
ZA VÍCE JAK 1 PRACOVNÍ DEN
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Zákazníci očekávají, že zboží, které 
máte skladem a oni je objednávají na 
dobírku, odbavíte ideálně do příštího 
pracovního dne. Pokud uvádíte 
dostupnost záměrně jako skladem, 
a přesto víte, že zboží nezvládnete 
během jednoho pracovního dne 
odbavit, očekávejte od zákazníků 
velmi kritické a nesouhlasné reakce. 
Bohužel najdou se mezi námi i takoví 
zákazníci, kteří pošlou objednávku v 
sobotu a v pondělí vám budou volat, 

Google Analytics, díky tomu, že jsou zdarma, poskytují e-shopům mnoho zajímavých údajů, které mohou používat nejen k analýze 

chování nakupujících na e-shopu. Nastavení vždy přenechejte odborníkům, přesto jednoduché vyhodnocování po správném nas-

tavení služby zvládne po zaškolení téměř každý.

že jim stále nedošlo zboží. Nemusí si 
okamžitě uvědomit, že byl víkend a 
přeprava nefunguje. 

NEPRACUJETE UVÁŽLIVĚ S 
PARAMETRY A FILTRY ZBOŽÍ

Určité skupiny zboží obsahují 
parametry, podle kterých je lidé hledají 
nejen na e-shopu, ale také na Seznamu, 
Googlu či jiném fulltextovém 

Český srovnávače zboží Heureka.cz umožňuje e-shopů díky na základě implementace služby Ověřeno zákazníky sbírat zákaznické 

recenze od těch, co už na e-shopu nakoupili. Občas mohou tyto recenze zabolet.
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vyhledávači. Typicky to bývá móda 
(černé tričko), ložní sortiment (postel 
140 X 200), vybrané kosmetické 
přípravky (rtěnka červená) a jiné. 
Mnoho e-shopů s těmito parametry 
pracuje nedokonale. Prvním důvodem 
je absence analýzy klíčových slov, která 

má sdělit, podle jakých parametrů 

lidé zboží hledají. Když už alespoň 

zapracuje selský rozum a zboží tyto 

parametry obsahuje, tak pro změnu 

chybí filtry, podle nichž může zákazník 

zboží na e-shopu třídit. 

E-shop prodávající oblečení na zumbu a jiné taneční styly pracuje s filtry zboží, ovšem ty vykazují několik chyb – např. pojmenování 

barev je anglicky, není dodržena jednotná gramatická struktura (yellow _ Lemon _ VŠE) a chybí filtry podle velikosti (jedná se o kate-

gorii triček, kde je filtrování podle velikosti vždy přínosné).

Nemusí se stát, že zmiňované chyby 
jsou právě váš případ. 

Jak už jsem zmiňovala na začátku, 
majitelé se těchto prohřešků dopouští  
v různém rozsahu. 

Na některé z dalších provozních 
chyb upozorňuji také v 99 tipech pro 
e-shopy (www.99tipu.cz) a také v on-
line kurzu s názvem Eshopkurz (www.
eshopkurz.cz).

http://www.99tipu.cz/
http://www.eshopkurz.cz/
http://www.eshopkurz.cz/


NEUTEKLO  
VÁM NĚCO?

Zkontrolujte si, jestli vám něco inspiratovního neproteklo 
mezi prsty  

http://www.ipodnikatel.cz/E-mag/starting-up.html
http://www.ipodnikatel.cz/E-mag/starting-up.html
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NEZDÁ SE VÁM, ŽE JE 
DNES ONLINE TRH UŽ 
TAK PŘESYCENÝ, ŽE JE V 
PODSTATĚ NEMOŽNÉ NA NĚJ 
PŘINÉST NĚCO VÝJIMEČNÉHO, 
S ČÍM JEŠTĚ NIKDO NEPŘIŠEL?

Nemyslím si to. Je pořád co objevovat. 
Jde stále o poměrně nový obor 
podnikání. Například revoluční 
framework „See – Think – Do 
– Care“ A. Kaushika otevřel oči 
nejednomu markeťákovi po celém 

DANIEL NYTRA:

Přinášíme vám rozhovor s 
dalším z aktuálně hodně 
viditelných lidí v e-commerce. 
Daniel Nytra s online 
prodejem koketuje už 
dlouho, zná jeho zákonitosti 
i pasti. Mimo to na vlastní 
kůži testuje novodobý trend 
digitálního nomádství. Online 
je jeho životní prostor. A my 
jsme mu právě proto dali 
prostor k rozhovoru. 

světě. Jde o to, být pořád v obraze a 

stále se učit nové věci.

MŮŽETE PROSÍM TENTO 
FRAMEWORK VÍCE ROZVÉST? 

ÚSPĚCH E-COMMERCE

Zpovídala: Petra Tabarová
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pochopení návštěvníků stránek. Pokud 
vlastníte např. e-shop, uvědomte 
si, že jej navštěvuje mimo kupující 
i spousta tzv. čumilů, přemýšlivců 
a chlebodárců. Měli byste s nimi 
správně komunikovat skrz vaše 
webové stránky. Jak vám to pomůže? 
Čumilové mohou doporučovat svým 
známým, přemýšlivci se díky článku 
rozhodnou právě pro váš produkt a 
chlebodárci nakoupí znovu a znovu. 
Velkou část věcí vysvětluji polopatě ve 
svém posledním ebooku zdarma. 

DĚLAJÍ NOVÁČCI NA POLI 
E-COMMERCE CHYBY, KTERÉ 
JSOU PODLE VÁS ZBYTEČNÉ? 
MOHL BYSTE ZMÍNIT NĚJAKÉ 
Z TĚCHTO NEJČASTĚJŠÍCH 
CHYB?

Testování jakéhokoliv projektu s 
sebou přináší slepé uličky. Vždy 
a v jakémkoliv novém projektu. 
Projít je musí každý, ale poučit se 
z nich umí už jen ten zkušenější. 
Nejčastější chybou nováčků je, že 
slepou uličku v marketingu vnímají 
jako osobní prohru. Snaží se na ni 
rychle zapomenout, ututlat ji, což 

Důležité je hlavně začít okamžitě a nepřeceňovat své 
budoucí já: „…až bude léto, objednám se na seminář o 
online marketingu“. To je nesmysl. Začněte hned teď!ÚSPĚCH E-COMMERCE

K ČEMU SE POUŽÍVÁ, CO 
JE JEHO CÍLEM, NĚJAKÉ 
PRAKTICKÉ PŘÍKLADY? DĚKUJI.

Tento Framework slouží hlavně v 

http://www.danielnytra.cz/ebook/
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se bohužel podaří. Místo, aby z ní 
vytěžili co nejvíce a poučili se, vcházejí 
stále do té samé, která samozřejmě 
nikam nevede. Krásný příklad je PPC 
reklama. Podnikatelé bezmyšlenkovitě 
utrácejí desetitisíce korun měsíčně bez 
jakéhokoliv měření výsledků. 

NA JAKÉ TŘI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ 
VĚCI JE TŘEBA DBÁT V 
ONLINE MARKETINGU? 

Analýza. Lidé. Testování.
Analýza je důležitá hned na začátku 
v prozkoumávání oblasti podnikání, 
zjištění konkurence a vlastních hranic. 
Poznat a pochopit chování návštěvníků 
stránek je někdy velice těžký úkol. 
Lidé. Dost často totiž slyším odpověď: 
„No, prodávat to chci přece všem.“. 
Nakonec testování: Nikdy nekončící 
kolos, který vám pomáhá odpovědět 
na základní otázky začínající slovem 
„Proč“. 

Rád bych upozornil, že všechny tyto 3 
věci nebudou nikdy zcela pochopeny: 
marketing je dynamický proces a 
můžete ho vždy zlepšovat.

VY OSOBNĚ MÁTE SVÉ 
STRÁNKY PLNÉ REFERENCÍ 
A V ONLINE PROSTŘEDÍ 
JSTE ZNÁMÝ. JAK DLOUHO 
TRVALO VÁM OSOBNĚ SE 
VYPRACOVAT NA POZICI, NA 
NÍŽ JSTE DNES?

Online marketing jsem začal dělat 
ještě při studiu na ČVUT. Velký zlom 
nastal při zřízení blogu v roce 2014. 
Myslím si, že za několik měsíců by se 
jakýkoliv pilný a učenlivý člověk mohl 
osamostatnit a začít pomáhat vlastním 
klientům s marketingem. Důležité je 
hlavně začít okamžitě a nepřeceňovat 
své budoucí já: „…až bude léto, 
objednám se na seminář o online 
marketingu“. To je nesmysl. Začněte 
hned teď!

V SOUČASNOSTI ZAČÍNÁ 
RŮST PRODEJ E-BOOKŮ 
NA RŮZNÝCH BLOZÍCH A 
INFOMARKETING JEN KVETE. 
CO MUSÍ PODLE VÁS ČLOVĚK 
UDĚLAT, ABY PRODÁVAL SVÉ 
KNOW-HOW, I KDYŽ ZAČÍNÁ 
OD ÚPLNÉ NULY A NEMÁ 
DATABÁZI KONTAKTŮ, KTERÉ 
BY MOHL OSLOVIT?

Databáze kontaktů je důležitá. 
Doporučuji tím začít. Lidé v databázi 
vám pomáhají tvořit obsah, psát 
články, natáčet video, soustředit se 
a plnit závazky. Jsou kritičtí, když 
to sami tušíte a pochválí vás, když 
to potřebujete. Nejde jen o peníze, 
je to pouto a osobní vztah. Pokud 
máte toto pouto vytvořené, berou 
vás jako svého známého a odborníka. 
Koho potom v hospodě u piva nebo 
v kavárně u zákusku doporučí? Vás. 
Myslím si, že začátek jakéhokoliv 
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dlouhodobějšího podnikání by měl 
být postavený na takovémto vztahu. 
Pak se dobře prodává i nakupuje – 
bez cenových konkurenčních válek a 
za odpovídající peníze.

ZDÁ SE MI, ŽE HODNĚ 
LIDÍ, KTERÝM SE DAŘÍ 
PRODÁVAT PRODUKTY 
INFOMARKETINGU JSOU 
SPOLU PROPOJENI. V 
POSLEDNÍ DOBĚ JSEM 
NARAZILA NAPŘÍKLAD NA 
STÁŇU MRÁZKOVOU, PAVLA 
ŘÍHU APOD. U NICH JE 
TÍMTO SPOJUJÍCÍM PRVKEM 
DAVID KIRŠ, KTERÝ K ONLINE 
PODNIKÁNÍ PŘIVEDL I SVOU 
ŽENU. DAVID POSÍLÁ NA 
SVÉ EMAILOVÉ DATABÁZE 
POZVÁNKY NA JEJICH AKCE, 
WEBINÁŘE APOD. JAK MŮŽE 
PODLE VÁS ČLOVĚK BÝT V 
TAKOVÉM PRODEJI ÚSPĚŠNÝ 
I BEZ INTERNETOVÝCH 
VELIKÁNŮ JAKO JE KIRŠ ZA 
ZÁDY?

Americký způsob prodeje snů 
není pro všechny. Lidé pana Kirše 
buď milují, nebo ho nenávidí. 
Dle mého názoru je to velice 
schopný obchodník. Jde to 
zvládnout samozřejmě i bez něj a 
až neuvěřitelně jednoduše. Já i mí 

klienti jsou příkladem.

PRO ÚSPĚCH WEBU JE 
DŮLEŽITÁ NÁVŠTĚVNOST 
STRÁNEK. JAK MÁ ÚPLNÝ 
NOVÁČEK PŘIVÉST LIDI NA 
SVÉ STRÁNKY? SEO UŽ ASI 
NEBUDE HRÁT TAK KLÍČOVOU 
ROLI, KDYŽ JE JINÝCH 
STRÁNEK S PODOBNÝM 
ZAMĚŘENÍM SPOUSTA A 
PŮSOBÍ NA TRHU VÝRAZNĚ 
DÉLE… CO PŘEVZALO JEHO 
ROLI?

Úplný nováček by měl hlavně 
zjistit, co opravdu lidé chtějí a 
pochopit některé zákonitosti online 
marketingu. Připravuji na svých 
stránkách danielnytra.cz kompletní 
návod (manuál), ve kterém vysvětlím 
polopatě, co je potřeba udělat. Od 
koupě domény, přes vytvoření 
webu, až po nastavení jednotlivých 
reklamních kanálů. Krok po kroku. 
Vše pro začátečníky, včetně konzultace 
nad vašim projektem.
SEO stále funguje skvěle, stejně jako 
PPC reklama nebo PR. Ze všeho je jen 
dobré si „vyzobnout“ to nejefektivnější 
a celé to poskládat do fungující 
skládačky. Podnikatele i markeťáky 
budu přesně toto učit.

VYPLATÍ SE INVESTOVAT 
DO PPC KAMPANÍ? JAKÁ 
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JE NÁVRATNOST TAKOVÉ 
INVESTICE?

Bohužel se stále zapomíná na nákupní 
cyklus produktů. Všichni chtějí 
teď hned prodávat, ale za každým 
proklikem je člověk, který se rozhoduje 
co koupí a to nějakou dobu prostě trvá. 
Průměrně koupí 2 lidi ze 100. Ale co 
ti ostatní? Odejdou a už o vás nikdy 
neuslyší… není to škoda? Vždyť se s 
těmi 98 lidmi dá dále pracovat a třeba u 
vás za měsíc nebo za půl roku nakoupí. 

K vaší otázce: PPC kampaň se vyplatí, 
pokud si chvilku sednete, zastavíte 
se a opravdu správně nastavíte váš 
marketing: stránky i jednotlivé 
reklamní kanály.

CO BYSTE MI PORADIL, 
KDYBYCH VÁM ŘEKLA, ŽE 
MÁM BLOG NA KTERÝ SKORO 
NIKDO NECHODÍ (PROTOŽE 
TAKOVÝCH BLOGŮ JSOU 
DNES MRAKY), ALE MÝM 
SNEM JE PRODÁVAT E-BOOKY 
A ŽIVIT SE REKLAMOU NA 
TOMTO BLOGU?

Na začátek bych chtěl říct, že pasivní 
příjem neexistuje. Za vším je dřina a 
práce. Blog neděláte pro sebe. Děláte 
ho pro návštěvníky a ty musíte poznat: 
Kdo to je, co dělá, jak vypadá, co ho 
zajímá, jaké má problémy. Pak jste 
schopna si říct: Můžu já jim v tom 

pomoct? Pokud ano, jděte hlouběji 
– udělejte si jednoduchou analýzu 
klíčových slov a podívejte se na 
konkurenci. Co dělá špatně a dobře? 
Na základě těchto informací se znovu 
podívejte na váš blog – není dobré 
ho nějak vylepšit? Jak buduji vlastní 
databázi kontaktů? Začněte tvořit 
obsah až na základě těchto znalostí a 
dejte o něm vědět. Vše budu ve svém 
manuálu učit a zase polopatě.

VÍM O VÁS, ŽE MÁTE 
ZKUŠENOSTI S DIGITÁLNÍM 
NOMÁDSTVÍM. PRO KOHO 
JE TO PODLE VÁS VHODNÉ? 
DIGITÁLNÍ NOMÁD BY ASI 
MĚL MÍT UŽ VYBUDOVANOU 
KLIENTELU APOD., ŽE? 
SPOUSTU LIDÍ TO URČITĚ 
LÁKÁ, ALE ASI TO NEBUDE TAK 
JEDNODUCHÉ, JAK SE ZDÁ. 

Digitální nomád nebývá jen člověk 
na volné noze. Hodně často jde o 
zaměstnance, který má pokrokově 
nastavenou firemní kulturu a dobrého 
šéfa. Většinou bohužel z USA. U nás v 
ČR to bude ještě dlouhou dobu, právě 
pro zaměstnance, jen toužebné přání. 
Pokud to ale vezmu u sebe: Trochu 
jsem se obával z reakcí klientů. Byly ale 
naprosto úžasné! Uvedu jednu reakci 
za všechny: „…ale pane Nytra, na 
Kanáry nemůžete jezdit… to bych vám 
totiž strašně záviděl :-)!”
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CO VÁM DALA ZKUŠENOST S 
NOMÁDSTVÍM?

Konkrétně mi nomádství kompletně 
zrušilo prokrastinaci. Pracuji méně 
hodin a tak musím být maximálně 
efektivní. Na bezdůvodné surfování 
není jednoduše čas. Pokud nad 
digitálním nomádství přemýšlím 
obecně, dalo mi pohodu a klid. Dalo 
mi volnost… pokud tedy funguje 
internet :-).

PLÁNUJETE JEŠTĚ VYRAZIT 
NA CESTY?

Rozhodně! Už teď s přítelkyní 
plánujeme Bali, Kambodžu nebo 
Thajsko. Rádi bychom se vrátili v 
zimě i na Gran Canarii do Las Palmas 
a určitě na některý evropský ledovec 

na jaře. Vše samozřejmě v rámci 
digitálního nomádství.

OTÁZKA NA ZÁVĚR: 
JAKÁ JE VAŠE RADA PRO 
NAŠE ČTENÁŘE (START-
UPISTY) OHLEDNĚ ONLINE 
MARKETINGU, PODLE KTERÉ 
BY SE MĚLI ŘÍDIT, ABY USPĚLI?

Nejlepší varianta je naučit se dělat 
analýzy, testy a pochopit vaše 
potencionální klienty. Znalosti vám 
už nikdo nikdy nevezme a až budete 
mít vybudovanou firmu a pod sebou 
desítky lidí, žádná reklamní agentura 
nebo marketingový ředitel vás 
neutáhne na „vařené nudli“. Začnete 
teď hned sledovat české a zahraniční 
blogy o marketingu.

O AUTOROVI Daniel Nytra se narodil v roce 1976 v 
Ostravě. Vystudoval zde průmyslovou 
školu a později obor „Počítačová 
grafika“ na ČVUT FEL v Praze. Po 
studiích založil počítačovou společnost 
ALL IN 1. V roce 2010 se mu 
podařilo, s dalšími 3 partnery, spustit 
jeden z největších slevových serverů 
Zapakatel.cz. Z něj v roce 2012 odešel 
a začal se aktivně věnovat marketingu. 
Od roku 2014 provozuje vlastní 
blog o online marketingu s měsíční 
návštěvností přes 12.000. Tento rok 
poběží svůj první maraton.  
Více: www.danielnytra.cz

DANIEL 
NYTRA

Daniel Nytra se narodil v roce 1976 v Ostravě. Vystudoval zde průmyslovou školu a později obor „Počítačová grafika“ na ČVUT FEL v Praze. Po studiích založil počítačovou společnost ALL IN 1. V roce 2010 se mu podařilo, s dalšími 3 partnery, spustit jeden z největších slevových serverů Zapakatel.cz. Z něj v roce 2012 odešel a začal se aktivně věnovat marketingu. Od roku 2014 provozuje vlastní blog o online marketingu s měsíční návštěvností přes 12.000. Tento rok poběží svůj první maraton. Více: http://www.danielnytra.cz/
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ESHOPISTÉ  
ESHOPISTŮM
E-shopů je jako máku, ale jen 

hrstka z nich je úspěšných. 
Není se čemu divit, protože na 

neustále se rozrůstajícím trhu je těžké 
prorazit. 

Pro spoustu z vás je snem mít vlastní 
e-shop, který vám vydělá na živobytí. 
Mít e-shop totiž zní snadně... Prostě 
si založím stránky, kde budu prodávat 
zboží. Největší starosti my asi bude 
dělat rozesílka zboží… A v takových 
úvahách bychom mohli pokračovat. 

Nenechte se ale zmýlit. Starostí okolo 
e-shopu je mnohem víc. Své o tom 
ví majitelé a manažeři úspěšných 
e-shopů, od kterých se můžete 
ponaučit a nechat si poradit ohledně 
toho, co vás trápí, protože právě proto 
existuje projekt Eshopista.

Eshopista je projekt, jehož cílem je 
vzájemné obohacování zkušenostmi a 
poznatky v oblasti e-commerce. Každý 
měsíc se koná moderovaná diskuze na 
vybrané téma s jedním internetovým 
podnikatelem. Tomuto ostřílenému 
byznysmenovi můžete prostřednictvím 
moderátora pokládat otázky do 
diskuze. Diskuze vždy trvá 120 

minut a dalších 60 minut je věnováno 
networkingu, neboli získávání 
kontaktů a navazování spolupráce mezi 
zúčastněnými.

V minulosti se diskuze účastnili 
manažeři internetových obchodů jako 
VašeČočky, Lékarna.cz, Parfums.
cz, Snowboards.cz, Feedo, Bonami, 
FashionDays, CZC, rohlik.cz či 
Kytary.cz. Tedy leadeři ve svém oboru 
na českém trhu, od kterých je co se 

http://www.eshopista.cz/
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Motto „Eshopisté eshopistům“ dokonale vystihuje hlavní poslání projektu – vzájemné obohacování leaderů eshopů osobními 

zkušenostmi z online businessu. Eshopista.cz je open platformou pro jejich pravidelná setkávání.

Napsala: Petra Tabarová

učit.

Jako účastník diskuze máte jedinečnou 
šanci dozvědět se, co stojí za úspěchem 
daného podnikatele, jak rozjet vlastní 
podnikání a znásobit tržby, zjistíte 
co, co jim pomohlo v komplikované 
situaci, s čím se museli potýkat a 
mnoho dalších informací k inspiraci.
Každý z účinkujících má svůj 
poutavý příběh, se kterým je ochoten 

vás seznámit, chce vám sdělit své 
zkušenosti, postřehy a upozornit vás na 
skryté nástrahy online podnikání. 

Na stránkách Eshopista se navíc 
můžete dozvědět řadu dalších 
informací jako novinky ze světa 
e-commerce, rady, jak vytěžit z vašeho 
e-shopu maximum a jak docílit toho, 
že váš e-shop bude patřit mezi ty 
nejlepší.
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Moderátorkou diskuze je paní 
Magdaléna Divišová, která nám minule 
odpovídala na otázky ohledně projektu 
Online People. Dnes si s ní budeme 
povídat o Eshopistovi.

PANÍ DIVIŠOVÁ, MOHLA BYSTE 
TROCHU PŘIBLÍŽIT TO, JAK 
MŮŽE ÚČASTNÍK PŘISPĚT DO 
DISKUZE SVÝM DOTAZEM?
 
Každý účastník může do diskuze 
přispět několika způsoby. Buď 
předem, když představujeme téma 
a pozvaného spíkra, to je možné 
dotazy pokládat přes nástroj Slido. 
Během vlastní diskuze pak kromě 
Slido využíváme i Twitter nebo prosté 
přihlášení se o mikrofon.

LIDÉ VĚTŠINOU NEVYUŽÍVAJÍ 
PROSTOR PRO OTÁZKY, 
MOŽNÁ PROTOŽE SE BOJÍ, 
ŽE JEJICH DOTAZ BUDE 
HLOUPÝ. MŮŽE NA VAŠÍ 

DISKUZI VYUŽÍT PROSTOR 
PRO OTÁZKY I NĚKDO, KDO 
MÁ STRACH MLUVIT NA 
VEŘEJNOSTI TŘEBA TAK, 
ŽE SVŮJ DOTAZ POLOŽÍ 
PÍSEMNOU FORMOU?
 
Určitě. Ostych se objevuje i mezi 
významnými podnikateli :-). Mimo 
písemných dotazů přes Slido a Twitter, 
či vstupu do diskuze, také účastníci 
pokládají spíkrovi dotazy v kuloárech, 
po skončení vlastní akce. Možnosti, jak 
se dozvědět informace, pro které jste si 
přišli, jsou široké.

U ZAJÍMAVÝCH PROJEKTŮ 
JAKO JE ESHOPISTA MĚ VŽDY 
MRZÍ, ŽE “MY MORAVÁCI” 
MÁME PROSTĚ SMŮLU. CO 
MŮŽE ESHOPISTA NABÍDNOUT 
TĚM, KTEŘÍ SE DO PRAHY 
NEDOSTANOU?
 
Kromě rozsáhlé video sekce, kde 
jsou skutečně desítky videí špiček 
českého internetu, které může 
kdokoliv sledovat odkudkoliv, bych 
doporučila, aby skutečně zvážili, zda 
cestu do Prahy neuskutečnit. Kromě 
cenného know-how, které můžete 
načerpat od samotného spíkra, získáte 
kontakty mezi dalšími účastníky. Na 
mítinky chodí standardně 150-200 
hostů, hlavně další eshopisté, kteří řeší 
obdobné problémy jako vy. V hledišti 
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zasedají také zástupci partnerských 
firem, které poskytují služby pro 
eshopy, ať už jsou to developeři, 
dopravci, zástupci Skliku, Heuréky..

NEUVAŽOVALI JSTE O TOM, 
ŽE BYSTE POŘÁDALI DISKUZI 
I NĚKDE JINDE NEŽ V PRAZE? 
V PRAZE JE SICE BLAZE, ALE 
EXISTUJÍ ESHOPISTÉ, KTEŘÍ 
JSOU NAPŘÍKLAD Z BRNA 
A URČITĚ BY SE JIM LÍBILO 
ÚČASTNIT SE DISKUZE V 
JEJICH RODNÉM MĚSTĚ.

Možná i na to v druhém ročníku dojde 
:-).

JE KAŽDÁ DISKUZE JINÁ, 
NEBO SE DIVÁCKÉ DOTAZY 
OPAKUJÍ?
 
Snažíme se vždy přinést zajímavý a 
nový příběh, ať už je to zákaz inzerce 
na Google, vstup investora do eshopu 
nebo jeho zahraniční expanze, ale 
určitá témata a dotazy jsou zajímavá 
napříč všemi projekty i příběhy – 
typicky jsou to dotazy na marketing či 
logistiku.

I KDYŽ JSEM SE JEŠTĚ ŽÁDNÉ 
VAŠÍ DISKUZE NEÚČASTNILA, 
PŮSOBÍ TO NA MNE DOJMEM 
POŘADU MÁTE SLOVO 
(DŘÍVE KOTEL) MODEROVANÉ 

MICHAELOU JÍLKOVOU. UŽ 
SE VÁM STALO, ŽE TO U VÁS 
VŘELO JAKO V KOTLI, NEBO SE 
DIVÁCI A DISKUTUJÍCÍ DRŽÍ NA 
UZDĚ A NECHOVAJÍ SE JAKO 
VZÁJEMNÁ KONKURENCE?
 
Naše mítinky jsou živý formát, 
kdykoliv může kdokoliv položit 
dotaz, který debatu stočí trošku jiným 
směrem. Každý z hostů v hledišti 
navíc přichází s vlastními zkušenostmi, 
pohledy na online podnikání, hosté 
podnikají s různými produkty, nachází 
se v různých stupních rozvoje – to je 
koření našich mítinků, ale že by to 
někdy vřelo, to snad ne:-).

NESTÁVÁ SE, ŽE VÁŠ HOST 
NECHCE ODPOVĚDĚT 
NA NĚKTERÉ OTÁZKY, 
PROTOŽE BY TAK PROZRADIL 
SVÉ KNOW-HOW, ČASTO 
VYKOUPENÉ LÉTY DŘINY?
 
To víte, že se to také stane. Tím spíš 
si vážíme spíkrů, kteří jsou ochotni 
se o své know-how podělit. Je ale 
pravda, že některé dotazy jsou tak 
detailní, že se spíkrovi, který tak 
detailně odpovědět nechce, není co 
divit. A na některé věci ani odpovědět 
nemůže, je-li třeba vázán třetí stranou, 
obchodním tajemstvím atd. Určitě by 
bylo fair, kdyby se dotazující alespoň 
představil nebo řekl jméno eshopu 
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online projektu, který zastupuje. Ale 
spíše platí – čím detailnější dotaz, tím 
anonymnější dotazovatel.:)

PRO KOHO JE DISKUZE 
VHODNÁ SPÍŠE – PRO 
NĚKOHO, KDO TEPRVE 
PLÁNUJE ZALOŽIT E-SHOP, 
NEBO JE PRO NĚKOHO, KDO 
UŽ VLASTNÍ E-SHOP MÁ?
 
Je to individuální – myslím, že 
Eshopista je vhodný zejména 
pro střední eshopy, které otázku 
elementárního rozjezdu podnikání 
už mají za sebou a hledají inspiraci, 
jak dál (expandovat, růst, rozšiřovat 
aktivity atd.), ale vím, že k nám 
pravidelně chodí i menší eshopy, které 
lapou jakékoliv konkrétní informace z 
praxe, nebo velké eshopy, které si tam 
dávají byznys schůzky s obchodními 
partnery. Myslím, že každý si v 
Eshopistovi najde to své.

MAJÍ SI SEBOU VZÍT 
ÚČASTNÍCÍ NĚCO NA 
POZNÁMKY, NEBO JE MOŽNÉ 
SHLÉDNOUT ZÁZNAM NEBO 
SI NĚJAKÝM JINÝM ZPŮSOBEM 
PRŮBĚH DISKUZE OSVĚŽIT?
 
Individuálních poznámek si jistě každý 
účastník několik udělá, ale není třeba 
si zapisovat každé slovo. Na serveru 
www.eshopista.cz máme veškerá videa 

z diskuzí s našimi spíkry – aktuálně 
tam najdete rozhovor s Parfums.
cz, Kytary.cz, CZC.cz nebo např. 
Bonami.cz, ale stejně tak můžete začít 
sledovat náš YouTube kanál..

Zdroj všech fotek: Eshopista

https://www.youtube.com/user/Eshopista
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Známý online podnikatel Tomáš Čupr, zakladatel Slevomatu, DámeJídko nebo Rohlík.cz, vystoupil 29. dubna 2015 na Eshopistovi.



VŠE PRO 
E-SHOPISTY  
ZA HUBIČKU
Provoz e-shopu není žádný med, pokud nevíte jak na to. 
Každý provozovatel musí mít v malíčku informace o právních 
předpisech, které se ho týkají, prodejních taktikách a také by 
se měl orientovat v optimalizaci pro vyhledávače.
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Napsala: Petra Tabarová

Proto jsme připravili speciální 
balíček pro e-shopisty, který 
obsahuje informace o legislativě, 

rady ohledně SEO a také upozornění 
na chyby, které brání mnoha 
e-shopům, aby se stali úspěšnými.

MÁ VÁŠ E-SHOP VYDĚLÁVAT?
Máme tipy, které vám pomůžou! 
Zabalené pěkně v balíčku.

Zeptali jsme se za vás odborníků na 
nejčastější prohřešky e-shopů a na tipy, 
jak na kvalitní SEO. Výsledkem jsou 2 
videa plná doporučení, která pomůžou 
vašemu e-shopu uspět v konkurenčním 
boji. 

Ve videu 14 + 1 prohřešků u e-shopů 
se dozvíte, jaké jsou nejčastější chyby 
e-shopů včetně rad, jak jim předcházet. 

V druhém videu 10 + 1 dobrých rad 
pro kvalitní SEO vám zase poradíme, 
jaké kroky podniknout, aby byl 
váš e-shop v předních výsledcích 
vyhledávačů.

Video 14 + 1 prohřešků u e-shopů

http://www.ipodnikatel.cz/Videa/14-1-prohresku-u-e-shopu-ukazka.html
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Video 10 + 1 dobrých rad pro kvalitní SEO

K těmto videům vám dáme 2 doprovodné e-booky, které více do hloubky 
rozpracovávájí témata nakousnutá ve videích. 

Protože víme, že zorientovat se v českých zákonech není jednoduché, vytvořili 
jsme pro vás speciální e-book E-shop v souladu se zákonem, který je také 
součástí balíčku, a vyhnete se díky němu nechtěným pokutám, které by vám 
mohla udělit při kontrole vašeho e-shopu ČOI. 

INVESTUJETE DO SVÉHO E-SHOPU PÁR KAČEK?

OBJEDNAT SI BALÍČEK

http://www.ipodnikatel.cz/Videa/14-1-prohresku-u-e-shopu-ukazka.html
http://www.ipodnikatel.cz/Videa/10-1-dobrych-rad-pro-kvalitni-seo-ukazka.html
http://www.ipodnikatel.cz/Eshopy/jak-na-e-shop.html
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STANISLAV GÁLIK:

ZDÁ SE, ŽE TITULY (A TEĎ 
NEMYSLÍM TY AKADEMICKÉ) 
SE VÁM POSLEDNÍ DOBOU 
DAŘÍ SBÍRAT LEVOU ZADNÍ. 
:-) PŘED NEDÁVNEM JSTE 
SE OCITL V PRESTIŽNÍ 
SPOLEČNOSTI FORBESU 30 
POD 30 A DALŠÍ „OCENĚNÍ“ NA 

Květnového hosta k 
rozhovoru bych uvedla 
trošku otočenou parafrází 
na známou odrhovačku, a 
to slovy: “ještě mu není ani 
třicet let…”. Ale stihl toho už 
hodně – studium v Americe, 
pár akademických titulů, 
exit svého veleúspěšného 
projektu Galard Tailoring a 
tak bych mohla pokračovat 
ještě drahnou chvíli. Co 
na sebe Starting Upu 
tento prototyp moderního 
podnikatele prozradil?

Zpovídala: Barbora Šípková

PROTOTYP MODERNÍHO PODNIKATELE



PROTOTYP MODERNÍHO PODNIKATELE
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Stanislav Gálik je šéfem brněnského 

Uniferu, který umožňuje vysokoškolákům 

začít na vlastní kůži praxi. Má za sebou ale 

i několik (ne)povedených podnikatelských 

pokusů.
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Televizi, počítačové hry, hospody a nekonečné 

večírky. Hlavně jsem obětoval lenost… musel 

jsem se ji zbavit, jinak to nešlo.

PŘEDNÁŠÍTE O PSYCHOLOGII, 
ŠKOLÍTE SOFT SKILLS, 
JSTE MENTOREM 
STUDENTŮ V UNIFERU 
A ZÁROVEŇ ŘEDITELEM 
TÉTO ORGANIZACE, KTERÁ 
DÁVÁ VYSOKOŠKOLÁKŮM 

SEBE NENECHALO DLOUHO 
ČEKAT.  JAK SE CÍTÍTE JAKO 
HISTORICKY PRVNÍ KRÁL 
BRNĚNSKÝCH ŘEČNÍKŮ?

Jsem rád, že jsem udělal ze své nevýhody výhodu. 
Kdysi mi jedna paní učitelka řekla, že toho moc 
namluvím a že tím se neuživím. Pletla se. (smích)

MÁTE ZA SEBOU VÍCE I MÉNĚ 
ÚSPĚŠNÉ PODNIKATELSKÉ 
PROJEKTY (ZA TY VÍCE 
ÚSPĚŠNÉ VZPOMEŇME 
GALARD TAILORING, KTERÝ 
JSTE NEDÁVNO – DLE 
VAŠEHO VYJÁDŘENÍ – DOBŘE 
PRODAL). MŮŽETE TAKTO 
ZPĚTNĚ ZHODNOTIT, V ČEM 
BYLA PŘÍČINA NEÚSPĚCHŮ A 
ÚSPĚCHŮ NA DRUHÉ STRANĚ 
MINCE?

Rád bych, ale zatím bych z toho obecná moudra 
nevytvářel. Ještě mě čeká hodně práce, než budu 
schopen vyvozovat příčiny úspěchů a neúspěchů.

A ANI ČISTĚ POCITOVĚ BYSTE 
NEDOKÁZAL ŽÁDNOU PŘÍČINU 
POJMENOVAT?

Asi bych řekl, že nejvíce se mi osvědčilo makat, 
makat a makat. Vidím velkou korelaci mezi 
úspěchem a součinem věnovaného času a energie.

CO VŠECHNO JSTE MUSEL 
OBĚTOVAT NA OLTÁŘ 
ÚSPĚŠNÉHO BYZNYSU?



R O Z H O V O R  |  4 3

MOŽNOST OKUSIT REALITU 
PRAXE. SEČTENO A 
PODTRŽENO, VĚNUJETE 
SE VZDĚLÁVÁNÍ. NENÍ TO 
MRHÁNÍ PODNIKATELSKÝM 
TALENTEM, KDYŽ AKTUÁLNĚ 
NEROZJÍŽDÍTE ŽÁDNÝ 
BYZNYS? :-)

Spíš by mě mrzelo mrhání talentem pro rozvoj 
vzdělávání na úkor toho podnikatelského.

UVAŽUJÍ DNEŠNÍ STUDENTI 
O ROZJEZDU NĚČEHO 
VLASTNÍHO NEBO SNÍ O 
TEPLÉM MÍSTEČKU POD 
KŘÍDLY KORPORÁTU?

Jsou tací i tací. Nicméně, osobně se snažím 
lidem teplé místečko v korporátu vymlouvat. 
Moje zkušenost je totiž bohužel taková, že 99 % 
lidí v korporátu svým talentem mrhá a spíš je to 
prostředí ubíjí. Jsem velkým fanouškem každého, 
kdo má odvahu prostředí zaměstnaneckých výhod 
opustit a pustit se do realizace svých vlastních snů. 
Protože jak již mnozí jistě slyšeli, pokud nebudete 
plnit svoje sny, brzo budete plnit sny někoho 
jiného. 

DOPORUČIL BYSTE NAŠIM 
ČTENÁŘŮM VYDAT SE NA 
PODNIKATELSKOU DRÁHU TEĎ 
A TADY?
    
Doporučil bych jim vydat se na SVOU cestu. 
Nemusí být podnikatelská. Někomu vyhovuje 
podnikání, někomu korporát, někomu umění, 
někomu řemeslo, někomu farmaření. Důležité je 
žít život podle sebe a ne podle ostatních.
 

VAŠÍM OBOREM JE 
PSYCHOLOGIE, KONKRÉTNĚ 
PŘESVĚDČOVÁNÍ. DAJÍ SE 
NĚKTERÉ TECHNIKY ZNÁMÉ 
Z TOHOTO OBORU ÚSPĚŠNĚ 
POUŽÍT V BYZNYSU?

Samozřejmě, že dají. A považuju za své poslání 
tyto techniky veřejnost učit, abychom byli 
společnost, která se rozhoduje na základě 
kvalitních informací, nikoliv na základě 
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manipulativních výroků různých médií. 

A KDE SE TO OD VÁS MŮŽEME 
NAUČIT?

Hlavně na půdě Masarykovy univerzity. 
Nicméně, už delší dobu dávám dohromady 
podklady pro populárnější verzi. Takže možná 
brzo ;)

JAKÁ VĚDOMOST A/NEBO 
VLASTNOST BY NEMĚLA 
PODLE VAŠEHO NÁZORU 
CHYBĚT VE VÝBAVĚ 
ZODPOVĚDNÉHO START-
UPISTY? 

Odvaha a odhodlání. Kdo chce vyhrát celý závod, 
nemůže se vzdát u prvního zakopnutí.
 

MÍT SVŮJ VLASTNÍ BYZNYS 
BY CHTĚL SKORO KAŽDÝ, 
ALE 90 % CHYBÍ TO HLAVNÍ 
– DOBRÝ NÁPAD. PORADÍTE, 
KDE HLEDAT NÁPADY NA 
PODNIKÁNÍ, KTERÉ MAJÍ ŠANCI 
NA DNEŠNÍM ČESKÉM TRHU?

Naslouchejte lidem a zjistíte, co jim chybí. Pak 
jim to dejte. 
 

S OHLEDEM NA PRVNÍ 
OTÁZKU NAŠEHO 
ROZHOVORU ASI NENÍ 
POTŘEBA NIKOMU DLOUZE 
VYSVĚTLOVAT, ŽE JSTE 
SI VYBUDOVAL SKVĚLOU 

POVĚST. MÁTE NĚJAKÝ 
RECEPT NA BUDOVÁNÍ 
OSOBNÍHO BRANDU?

Děkuji, až jsem se trochu začervenal (smích). 
Jsem rád, že lidé v mém okolí vnímají mou práci 
pozitivně. Vaše činy formují to, kým jste. Proto se 
na to snažte myslet při všem, co děláte.

Unifer je společensko-prospěšný projekt, který dává studentům 

příležitost učit se odprofesionálů a společně pracovat na 

skutečných projektech.

Zdroj všech fotek: Stanislav Gálik  a Unifer
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BAVÍME VÁS?
DOPORUČTE NÁS  
SVÝM PŘÁTELŮM

PŘIHLASTE SE  
K ODBĚRU EMAGU

@

https://www.facebook.com/iPodnikatel
http://www.ipodnikatel.cz/E-mag/starting-up.html
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FLUFFY OAK
Kdo by ho nechtěl – malý, ale zákaznicky úspěšný e-shop. Veronika 
Sedláková to dokázala. Její Fluffy Oak si našel své pevné místečko 
na trhu. V rozhovoru nebyla skoupá na slovo a prozradila, jak se jí to 
podařilo.

CO VÁS PŘIVEDLO K PRODEJI 
PÁRTY POTŘEB? A KDY TO 
BYLO?

Už asi před 5 lety, kdy mě pohltil trend 
DIY a DIY párty a svateb, tak to bylo 
ono a říkala jsem si, že ty krásné věci 

jako washi pásky, papírová brčka a 
nádobí, krásné ručně vyráběné bločky 
a přání musím mít a nabídnout i všem 
tady v Česku.

Jako první vznikl blog, kde jsme se 
dělili s lidmi o DIY nápady a pak 
e-shop s produkty, které v České 

Zpovídala: Petra Tabarová
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Veronika Sedláčková je mladá e-shopistka z Brna. Založila si 

obchůdek s párty potřebami, který navázal na její úspěšný 

blog, kde se zabývala touto tématikou. 

Zdroj všech foto: Veronika Sedláková, Fluffy Oak

Republice téměř nebyly a já je zde 
chtěla začít prodávat, protože jsem si 
myslela, že to stojí za to a lidem se to 
bude líbit :-)

CO SI MÁME PŘEDSTAVIT 
POD POJMEM FLUFFY OAK? 
NAČECHRANÝ DUB? :-)

Přesně tak! Ono to úplně nějaký 
význam nemá. Když jsme přemýšlela, 
jak nazvat svůj blog, tak jsem si udělala 
takový „brainstorming“ se slovy, 
co mě napadly a pak z toho vylezlo 
Fluffy Oak. Fluffy je z prního dílu 
Harryho Pottera jméno obřího psa se 
třemi hlavami – Chloupek a Oak je z 
jedné scénky ze seriálu Black Books, 
protože Harryho a Black Books mám 
moc ráda. Takže tak nějak nám název 
Fluffy Oak vznikl.

E-SHOPŮ, KTERÉ BYLY 
VYTVOŘENY NA ZÁKLADĚ 
ÚSPĚŠNÉHO BLOGU, JSOU 
V SOUČASNÉ DOBĚ MRAKY. 

VZEŠEL I VÁŠ E-SHOP AŽ 
JAKO NÁSLEDOVNÍK BLOGU, 
NEBO TO BYLO JINAK?

Ano, e-shop vzešel z mého blogu 
zhruba po dvou letech fungování.

ČLÁNKY NA VAŠEM BLOGU 
JSOU ODNĚKUD PŘEVZATÉ 
NEBO JSOU TO VAŠE VLASTNÍ 
KREATIVNÍ NÁPADY?

Vše, co je na blogu je moje práce, 
od fotek až po samotné DIY. Ale 
samozřejmě je tam plno věcí, kterými 
jsem se inspirovala na ostatních 
zahraničních blozích a třeba jsem to 
konkrétní DIY, které mě tak nadchlo, 
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chtěla vyrobit a ukázat i lidem na svém 
blogu v pozměněné verzi.

OBRÁZKY, KTERÉ JE MOŽNÉ 
VIDĚT NA BLOGU, JSOU JAKO 
DĚLANÉ PRO INSTRAGRAM, 
PŘESTO JSEM TAM  FLUFFY 
OAK NENAŠLA. NEUVAŽUJETE 
O VYUŽITÍ TÉTO APLIKACE, 
JAKOŽTO LÁKADLA NA SVŮJ 
E-SHOP?

Instagram už je dávno v řešení, ale 
bohužel na Instagram nejdou dát dva 
propojené účty, které se dají lehce 
přepínat, takže je to trochu složité. 
Já mám svůj osobní Instagram, kde 
dávám fotky, co se týkají Fluffy Oak a 
vždy k nim dám i hashtag #fluffyoak. 
Ale určitě v blízké době založíme i 
Fluffy Oak účet na Instagramu, je 
to opravdu velmi populární teď pro 
e-shopy a já sama Instagram používám 
pořád.

NAŠLA JSEM VÁŠ OBCHŮDEK 
NA FLERU – SICE ÚPLNĚ 
VYPRÁZDNĚNÝ, ALE JE TAM. 
ZAČÍNALI  JSTE, STEJNĚ JAKO 
MNOHO DALŠÍCH KREATIVCŮ, 
NA FLERU? DOPORUČILI 
BYSTE TENTO PORTÁL PRO 
ROZJEZD BYZNYSU?

Ano, pořád účet na Fleru mám. Je 
to velká minulost, kdy jsem ještě ani 

neměla blog. Bylo to v době, kdy mě 
chytly DIY výrobky, a tak jsem se 
rozhodla, že tam začnu prodávat svoje 
vyrobené věci. Ale mělo to krátké 
trvání, kdy jsem tam dala asi tři věci a 
pak jsem zjistila, že v podstatě nechci 
budovat žádnou manufakturu, ale spíš 
mě to táhlo k prodeji zahraničního 
zboží :)

Fler bych určitě doporučila začínajícím 
výrobcům, hlavně těm, kteří mají svoje 
vlastní věci a chtějí je začít prodávat. Je 
to taková pěkná cesta do začátku, kdy 
vám stačí založit účet a začít prodávat.

NA ČEM JE PODLE VÁS 
ZALOŽEN PŘEDPOKLAD PRO 
ÚSPĚCH BLOGU/E-SHOPU?

Z mého pohledu na současnosti a 
odhadnutí budoucnosti. Že prodáváte 
nebo píšete o věcech, které jsou právě 
trendy a vaše čtenáře nebo zákazníky 
zajímají. Taky jsou důležité kvalitní a 
hezké fotky, které ten produkt dobře 
prezentují a samozřejmě samotný 
produkt.

A je pravda, že musíte dát i něco navíc, 
něco ze sebe, co ten e-shop nebo blog 
něčím obohatí a dá mu autentičnost s 
„vlastním příběhem“. To na tom dělá 
to výjimečné.

SNAD TO NEBUDE PŘÍLIŠ 
TAJNÉ… MŮŽETE ODHALIT, 
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JAKOU PROPAGACI 
POUŽÍVÁTE, ABY SE VÁM 
HRNULY OBJEDNÁVKY?

Naše propagace je založená primárně 
na online marketingu – Google, 
Facebook. Kde se dá krásně sledovat 
jejich úspěšnost. Připravujeme i více 
promyšlené newsletter kampaně. 
Potom máme také různé bannerové 
reklamy na blozích o svatbách a sem 
tam jsou fotky našich produktů i v 
tematický laděných časopisech. Touto 
cestou bychom rádi šli i do budoucna.

CO MUSÍM UDĚLAT PRO TO, 
ABYCH SI MOHLA ZALOŽIT 
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E-SHOP JAKO VY A CO JE 
NA TOM VŠEM PODLE VÁS 
NEJSLOŽITĚJŠÍ?

Ono se založení e-shopu na první 
pohled zdá celkem jednoduché, ale 
úplná hračka to není :)

V první řádě si musíte založit živnost 
nebo v našem případě s.r.o. a oběhat 
všechno kolem toho, to není moc 
zábava. Je tu ale možnost přenechat 
většinu práce notáři.

Za druhé je klíčový krok výběru 
správných zahraničních dodavatelů. 
Zde se snažíme spolupracovat vždy 
s přímými výrobci zboží. Nyní 
například obchodujeme s několika 
výrobci z Anglie, Švýcarska, Nizozemí, 
ale i z Japonska a Číny.

Jako poslední důležitý krok vidíme 
ve spuštění samotného e-shopu, 
který vám bude dobře fungovat. 
Teorie je snadná, v praxi se do toho 
nicméně nabalí tolik detailů, které 
vás ani nenapadly a brali jste je jako 
samozřejmost, že pak nevíte, co dřív. 
Náš e-shop v současné době běží 
na otevřené platformě, což je pro 
rozjezd dobrá volba, ale postupem 
času se začnou projevovat spousty 
technických drobností, které vám 
můžou ten hladký průběh podnikaní 
pořádně otrávit. Zvlášť přizpůsobení 
systému pro požadavky českého trhu 

(dopravci, platby, propojení se sklady 
a účetnictvím, ...). Právě proto jsme 
řekli stop a necháváme si vytvořit 
profesionální řešení na míru i se zbrusu 
novou grafikou celého webu. Moc se 
těšíme :)

MÁTE S E-SHOPEM NĚJAKÉ 
VELKÉ PLÁNY DO BUDOUCNA 
NEBO POJEDETE NA TÉTO 
VLNĚ POKLIDNĚ DÁL?

Plány do budoucna určitě máme. Rádi 
bychom stále rozšiřovali nabízené zboží 
o další a další zajímavé kousky. Jako 
jsme například v poslední době zařadili 
velmi úspěšný indický holi prášek. V 
nejbližších dnech do nabídky přidáme 
i stylové zavařovací sklenice „drinking 
jars“. A světové trendy budeme 
sledovat i nadále.

Nechceme ale zůstat jenom u 
e-shopu. V té vzdálenější budoucnosti 
uvažujeme o vlastním kamenném 
obchůdku, kde se budou pořádat různé 
workshopy a akce spojené s DIY. Toto 
by mělo upevnit celý koncept Fluffy 
Oak.

Samozřejmě bychom rádi rozšířili 
nabídku služeb i o samotné zdobení 
párty a svateb. Zkušenosti při tvorbě 
svatebních dekorací na „míru“ již 
máme. Byla to zábava, proto i v tomto 
vidíme smysl pokračovat.
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JAK MÍT ZVLÁDNUTÝ 
MARKETING NA 
SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
Na vaše dotazy, ktetré 
jste nám zasílali v průběhu 
měsíce března, odpovídá 
Eliška Vyhnánková, 
konzultantka sociálních 
médií, která vládá Facebook, 
Twitter i LinkedIn a má  
v merku všechny aktuální 
trendy na poli marketingu  
v sociálních médiích.

JAK SE ČLOVĚK VYPRACUJE 
NA POZICI SPECIALISTKY NA 
SOCIÁLNÍ SÍTĚ?

Můj recept byl celkem jednoduchý. 
Z fanouška sociálních sítí jsem se 
postupně stala odborníkem na sociální 
sítě. Prostě jsem jen více četla, více se v 
jednotlivých nástrojích šťourala a více 
mě zajímalo, jak na nich lidé a firmy 
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fungují.  Baví mě, co dělám a snažím 
se to dělat co nejlépe. Zní to jako klišé, 
ale věřte, že v tom není žádná strategie. 
Každá pracovní nabídka je výzva, 
zkouším, co mohu, zajímám se. Hodně 
práce, která je ale naštěstí většinou i 
zábava.

MÁM NA FACEBOOKU 
DISKUZNÍ SKUPINU PRO MÉ 
KLIENTY I VEŘEJNOST. CO 
MÁM UDĚLAT, ABYCH VZBUDIL 
DISKUZI? MÝM CÍLEM JE MÍT 
ŽIVOU SKUPINU, NE AKVÁRKO 
S MLČÍCÍMI RYBAMI. CÍLOVÁ 
SKUPINA JSOU MLADÍ LIDÉ.

Donutit uživatele k aktivitě je obecně 
velmi náročná záležitost. Nejen na 
Facebooku, ale i na ostatních sociální 
sítích (a pokud zajdeme dostatečně 
daleko, tak i v normálním životě, 
taková trochu nepříjemná lidská 
vlastnost to je :)). Pokud budu mluvit z 
pozice uživatele - svoji roli jsem splnila 
tím, že jsem se stala vaším fanouškem 
či účastníkem skupiny. Tam pro mne 
končí moje aktivita a vy mě musíte 
přesvědčit, že účast v diskusi, sdílení 
obsahu či další “kliknutí” jsou pro 
mne užitečné - něco z toho získám. 
Může jít o odměnu, která má podobu 
fyzickou (např. soutěž) nebo odměnu 
pro ego (budu sdílet něco, co potěší 
mé přátele, budu moci projevit svůj 
silný názor či postoj, stoupne můj 
společenský kredit). Je potřeba zahrát 

na některou z těchto strun.

MÁM MALÝ E-SHOP A 
ZAJÍMÁ MĚ, JESTLI SE 
VYPLATÍ INVESTOVAT DO 
PLACENÉ REKLAMY NA 
FACEBOOKU? MYSLÍTE SI, 
ŽE SE MI VLOŽENÉ PENÍZE 
VRÁTÍ? POKUD ANO, V JAKÉM 
ČASOVÉM HORIZONTU? JAK 
MÁM KAMPAŇ NASTAVIT?

Pokud jde o B2C e-shop, je Facebook 
rájem. Při vytváření propagace je ale 
nutné přesně definovat cílovou skupinu 
(lokalita, věk, pohlaví, zájmy), aby 
peníze zbytečně nebyly investovány 
do uživatelů, které vaše produkty 
nezajímají. U e-shopů je navíc vidět 
okamžitý efekt v podobě uživatelů, 
kteří na reklamu klikají, přicházejí na 
váš web a objednávají vaše produkty. 
Například za 200 Kč můžete se svým 
prodejním příspěvkem oslovit až 10 
000 lidí. V případě správného cílení 
tedy za 200 korun váš odkaz na super 
produkt uvidí 10 000 potenciálních 
zákazníků. To je dobrá cena, co 
říkáte? Určitě reklamu na Facebooku 
vyzkoušejte a pokud si nebudete vědět 
rady, moc ráda vás uvidím na některém 
z mých veřejných školení o Facebooku, 
kde probíráme i nastavení reklamy. 

PRO JAKÉ OBORY 
JE VHODNĚJŠÍ CÍLIT 
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PROPAGACI PRODUKTU 
VÍCE NA TWITTERU, NEŽ NA 
FACEBOOKU, JE-LI TO VŮBEC 
V NĚJAKÝCH PŘÍPADECH 
VHODNĚJŠÍ?

Zatím jsem nepotkala společnost, u 
které bych mohla rovnou s čistým 
svědomím říct, aby se raději rovnou 
soustředily na Twitter a Facebook 
vynechali. Každopádně se to tak úplně 
netýká oboru, pokud tedy vynecháme 
diskuze o médiích a PR, kde je Twitter 
samozřejmě zajímavý. Spíš jde o to, 
jestli se podaří vymyslet pro danou 
sociální síť zajímavá strategie a bude 
po ruce někdo, kdo se bude Twitteru 
aktivně a nadšeně věnovat. Může to 
být někdo z vedení, PR nebo klidně 
řadový zaměstnanec, kterého ale 
Twitter baví, má tam již vybudovanou 
zajímavou základnu followerů a je 
ochoten zapojit do svého obsahu i 
propagaci firmy.

MÁM E-SHOP SE 
SPORTOVNÍMI DOPLŇKY. 
CO MÁM NA FACEBOOKU 
DĚLAT, ABYCH ZVEDL SVOJE 
PRODEJE?

Zapnout všechny měřící přístroje, 
aktivovat konverzní pixely, vyladit 
Google Analytics, co nejpřesněji 
identifikovat cílovou skupinu a na 
tu zaměřit Facebookovou placenou 
reklamu. Velmi rychle zjistíte, kolik 

korun vám vydělá jedna investovaná 
koruna do takové propagace a s tím už 
se dá pracovat, co vy na to? Je ale velmi 
důležité, aby připravená reklama byla 
sexy jak po stránce vizuálu, tak textově 
a uživatelé byli ochotni na ni klikat. A 
pokud už kliknou, tak aby je přivítala 
webová stránka, která je uživatelsky 
přívětivá a objednání produktu ideálně 
na co nejméně kliknutí. Všechno 
souvisí se vším. 

JE PRO E-COMMERCE FIRMU 
DŮLEŽITÉ MÍT PROFIL NA 
LINKEDIN, NEBO TO NENÍ AŽ 
TAK DŮLEŽITÉ? 

LinkedIn je hodně o soukromých 
profilech a práci s nimi. Firemní profil 
je defacto pouze zastřešuje. Určitě 
není nutně důležité na LinkedInu 
být a rozhodně nelze očekávat, že z 
něj poplynou extrémní příjmy. Ale 
jednotliví zaměstnanci a kolegové, kteří 
budou LinkedIn aktivněji používat, 
mohou pomoci viditelnosti značky. V 
tomhle případě možná nejlépe platí, že 
každý jeden zákazník se počítá.

MÁ PRO FIRMU NEBO START-
UP SMYSL GOOGLE+ NEBO 
JE TO TAK TROCHU ZTRÁTA 
ČASU?

Ne :)

MYSLÍTE SI, ŽE PROFILY NA 



SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH JSOU PRO 
NÁS V SOUČASNOSTI JAKOUSI 
ONLINE VIZITKOU? CO DĚLAT, 
ABY JSME MĚLI UKÁZKOVOU 
VIZITKU?

Velmi důležitá otázka. Ano, profily na 
sociálních sítích, to co je vidět veřejně, 
leckdy i to, co píšeme neveřejně, může 
výrazně změnit náš život. K lepšímu i 
horšímu. Proto je v ideálním případě 
dobré myslet u každého příspěvku 
na to, že ho možná uvidí váš budoucí 
zaměstnavatel, váš obchodní partner, 
klient, dokonce možná i budoucí 
životní partner. Ne vše se dá ohlídat, 
ostatně i v soukromém životě, 
stejně jako na internetu, se téměř 
vždy řídíme naším rozumem, který 
možná není v každé situaci selský. 
Na druhou stranu není potřeba stavět 
sociální sítě na nějaký piedestal. Stejně 
tak si můžeme svoji budoucnost 
zašmodrchat nebo vylepšit i v offline 
životě, jediným e-mailem, telefonátem 
či osobní schůzkou. Na internetu je 

to jen snáze vyhledatelné, pokud bude 
někdo hledat. Počítejte ale s tím, že 
lidé hledají.

V ROZHOVORU S VÁMI 
JSEM ČETLA, ŽE JSTE 
PŘESVĚDČENÁ, ŽE DOBRÉ 
JMÉNO A POVĚST JE TÍM, CO 
PRODÁVÁ...JAK SI MÁ PODLE 
VÁS ČLOVĚK DOBRÉ JMÉNO 
A POVĚST VYBUDOVAT, KDYŽ 
JE V OBORU NOVÁČKEM? S 
TÍM MI ASI NEPOMŮŽOU JEN 
SOCIÁLNÍ SÍTĚ… PŘIPADÁ 
MI TO JAKO ZAČAROVANÝ 
KRUH: JSEM NOVÁČEK, LIDI 
MI NEDŮVĚŘUJÍ, A PROTO SI 
ODE MĚ NIC NEKOUPÍ. KDYŽ 
SI NIC NEKOUPÍ, NENÍ KDO BY 
MI DAL REFERENCE. JAK MÁM 
TEDY ZÍSKAT REFERENCE A 
DOBROU POVĚST?

Je to tak, i po dvou letech na volné 
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Fotografie „social media“ od „Sean MacEntee“ licencována pod CC BY 2.0.

https://www.flickr.com/photos/smemon/5209796269/in/photolist-g5jTWF-8WnyVB-8NM3he-5MWXpt-9YEKTo-8CxBjx-8CwN8z-6AX2Qo-dWUWcb-7Kh7bs-oh7hti-8CAM11-oHsWUa-dGK1zs-8CAgVh-8CBj3s-dyxsH5-8ku7v6-8CwTLM-8CAmQu-8Cx9hT-6z8prX-7kETST-6ADDuF-hhwd41-6yNCXa-8xPvkM-dU7Cn1-nZUnJL-8RszNr-nZULtL-7U4KnJ-nZUpiD-93daad-9BBi5g-6nQr6u-81gMx7-8CBeSS-6tXvwF-oHsVNc-igNouC-8CAnKJ-8CAoBW-8Cx6Qt-ggGvCc-6ADDuK-8h6sWa-6u1GFx-9PFGPH-ax3fZ6
https://www.flickr.com/photos/smemon/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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noze stále nejvíce klientů přichází 
na základě doporučení, případně 
mé reputace. Věřte ale, že i já jsem 
začínala. Myslím, že nejvíc mě 
posunulo, když jsem začala psát 
články pro TyInternety, čtenáři mě 
začali sledovat na Twitteru a dalších 
sociálních sítích, já začala psát víc o 
tom, co dělám a postupně jsem se 
dostala do situace, kdy se z mého 
koníčku stalo zaměstnání. Vím, že 
to bude znít jako klišé, ale funguje, 
když jste co nejvíc vidět. Pište 
oborové články, najděte si médium, 
které vám je bude ochotné vydávat, 
rozšiřujte svoji odbornost, neustále 
se vzdělávejte, pracujte na čemkoliv 
smysluplném, co vám přijde pod ruku, 
pracujte, pracujte, pracujte. Klidně ze 
začátku zadarmo. Každý spokojený 
klient/zákazník je reference, která 
může přivést další zajímavé zákazníky, 
kteří už budou ochotni zaplatit, nebo 
zaplatit víc, než ti předchozí. Ale pozor 
na to, abyste neskončili jako já a nebyli 
už 6 let bez dovolené :)

PRACUJI PRO FIRMU, KTERÁ 
PŮSOBÍ NA TRHU JIŽ ŘADU 
LET A MÁM NA STAROSTI 
FIREMNÍ PROFILY NA 
SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH, KTERÉ 
NEPOUŽÍVÁME K PRODEJNÍM 
ÚČELŮM, ALE JAKO 
KOMUNIKAČNÍ KANÁL. SDÍLÍME 
TAM PŘÍNOSNÉ INFORMACE. 
SETKÁVÁM SE ALE S TÍM, ŽE 

PŘÍSPĚVKY NEVYVOLÁVAJÍ 
ŽÁDNOU NEBO JEN VELMI 
MALOU ODEZVU… PROČ 
JSOU TEDY LIDÉ FANOUŠCI 
NAŠÍ STRÁNKY? JAK ZMĚNIT 
PASIVITU NA AKTIVITU?

Musela bych se na konkrétní 
profil podívat, aby bylo možné 
najít konkrétní problém. Hlavním 
zádrhelem většinou bývá, že fanoušci 
přicházejí, ale už neodcházejí. I když je 
váš obsah přestane zajímat. A ve chvíli, 
kdy máte příliš takto neaktivních 
fanoušků, obsah se těžko dostává k těm 
aktivním, kteří by možná reagovali. 
Je důležité posoudit, jak velký je to 
problém. Pokud máte 10 tisíc fanoušků 
a pod příspěvky jeden like, možná 
by nebylo špatné začít úplně znovu 
na zelené louce. Jak už jsem psala v 
jedné z předchozích odpovědí, uživatel 
Facebooku musí na váš příspěvek 
zareagovat emočně, případně proto, 
že z toho bude mít užitek. Zkuste 
kombinovat různé typy obsahu - 
bavte, vzdělávejte, ukažte, co děláte, 
klidně i nějaký ten prodejní příspěvek, 
testujte různé časy publikování, různé 
frekvence, ptejte se, vyvolávejte klidně 
menší kontroverzi. Uživatelé na 
Facebook sdílejí nejčastěji ty největší 
blbosti, ukazují své výsledky různých 
internetový znalostních a emočních 
testů, baví je se hádat na témata 
Apple vs. Android, Sparta vs. Slavie, 
Gravitace vs. Interstellar, mají potřebu 
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vyjadřovat svůj názor. A jak to dokážou 
firmy ve své komunikaci uchopit, to už 
je plně na nich. 

CO JE PODLE VÁS 
“TAHOUNEM” SOCIÁLNÍCH SÍTÍ? 
CO LIDI NEJVÍC ZAJÍMÁ, JAKÝ 
TYP PŘÍSPĚVKŮ JE NEJVÍCE 
OSLOVUJE?

A, krásně navazující otázka. Co si 
budeme nalhávat. Všichni tvrdíme, že 
si na internet a sociální sítě chodíme 
pro informace, ale vlastně tam 
chodíme hlavně šmírovat. A abychom 
se nenudili, tak se bavit. Hrajeme 
hry, přeposíláme si hloupé obrázky 
a texty, které jsme si dřív posílali v 
přílohách e-mailů v powerpointových 
prezentacích, lajkujeme koťátka, 
štěnátka, miminka. I pokud s námi 
firma bude sdílet inteligentní obsah, 

stejně zareagujeme nejlépe ve chvíli, 
kdy se nám spustí šmírovací nebo 
bavící senzor. 

NA FACEBOOKU SE PRÝ ANI 
PLACENÁ REKLAMA NEUKÁŽE 
VŠEM ZE ZADANÉ CÍLOVÉ 
SKUPINY. MÁTE NĚJAKÝ FÍGL 
PRO NASTAVENÍ KAMPANĚ 
PRO URČITÉ PUBLIKUM, 
TAK, ABY BYL POTENCIÁL 
PLACENÉ REKLAMY VYUŽIT 
NA MAXIMUM?

Ono to není úplně pravda. Pokud 
zaplatíte hodně peněz, tak se opravdu 
má šanci ukázat všem v dané cílové 
skupině, kteří přijdou na Facebook. 
Zjednodušeně tedy závisí výsledek 
na tom, kolik jste ochotni investovat 
peněz. Nejdůležitějším faktorem 
je ale co nejpřesněji definovaná 

Když už člověk jednou na 
sociálních sítích je, tak má 
koukat aby byl. A když 
kouká, aby byl a je, tak má 
být to, co je a nemá být to, 
co není, jak tomu v mnoha 
případech je.

Jan Werich, parafrázováno
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O AUTORCE

Živí se jako konzultantka v oboru 
sociálních médií. Nabízí poradenství 
a odborně vedená školení využití 
sociálních sítí Facebook, Twitter, 
LinkedIn aj. ve firmách i pro 
jednotlivce. Svým klientům předávám 
znalosti z dlouholeté praxe.

Pravidelně přednáší a publikuje na 
odborných serverech (TyInternety, 
Lupa, Mediaguru). Rozesílá také 
populární emailové aktuality ze světa 
sociálních médií, jejichž odběr si 
můžete přihlásit přímo zde.

Ve volném čase je hlavně geekem s 
láskou k filmům, seriálům, knihám … 
speciálně těm se sci-fi tématikou.

Web: vyhnankova.cz

ELIŠKA

cílová skupina, kterou má Facebook 
oslovit. Při vytváření reklamy s vámi 
Facebook nejdříve projde otázkou 
“Koho mají vaše reklamy oslovit?”. 
Výsledek je na vás. Čím lépe znáte 
svoji cílovku (lokalita, věk, pohlaví, 
zájmy apod.), tím efektivnější reklama 
bude. Řekněme, že vyberete cílovou 
skupinu, která bude mít celkem 80 
000 uživatelů. Počítejte s tím, že 
ne všichni jsou aktivní a ne všichni 
budou přítomni, když reklama 
poběží. Druhým dotazem Facebooku 
je “Kolik chcete utratit?” a podle 
investované částky zasáhne Facebook 
určitou část z celkového počtu 80 tisíc 
uživatelů. Ale nemyslete si, že jsou to 
nějaké velké částky. Za stokorunu už 
lze oslovit několik tisíc lidí. 

JE LEPŠÍ CÍLIT PRODUKTOVOU 
REKLAMU NA FANOUŠKY 
FACEBOOKOVÉ STRÁNKY 
NEBO SE POKUSIT 
OSLOVOVAT SPÍŠE NOVÉ 
ZÁKAZNÍKY?

Zkoušejte obojí. Pokud jde o 
produktovou reklamu, tak já osobně 
u svého e-shopu vůbec neřeším, zda 
je uživatel mým fanouškem, nebo ne. 
Cílím na konkrétní zájmy. Je to hodně 
individuální. Doporučuji vyzkoušet v 
jednom případě zacílit na nefanoušky, 
v druhém pouze na fanoušky, ve třetím 
nerozlišovat a uvidíte, kde vzniknou 
nejzajímavější čísla. 

VYHNÁNKOVÁ

http://nebojtesesiti.us2.list-manage.com/subscribe?u=e0bb19fa436ae47d5276994cd&id=470bfaad9b
http://vyhnankova.cz/
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ŘEKNĚTE

KOUPILI BYSTE SI 
TIŠTĚNÉ VYDÁNÍ  

EMAGU STARTING UP?

ANO NE

http://www.survio.com/survey/d/Q9L3D8F9Q6P9J8Q3H
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CO JE PRVNÍ MYŠLENKA, 
KTERÁ VÁS NAPADNE, KDYŽ 
ŘEKNU: “RADA PRO START-
UPISTY”?

První mi přijde na mysl nutnost 
rozhodnout se, v jaké oblasti chci 
působit – jaké oblasti jsem ochotný 
dedikovat následujících 2, 3, 5 či 10 
let svého života a učit se? Na čem 
chci pracovat? Mělo by to být něco, 
s čím jste schopni spojit své osobní 
poslání a to, co chcete za svého života 
dosáhnout. 

CESTA START-UPU.
KŘIVOLAKÁ.
Rozhovor s mentorem 
Robertem Slovákem se 
stočil k mnoha tématům, 
na první pohled možná 
nesouvisejícím, v každém 
případě ale těm, které 
mají start-upisti zařazeny 
v šuplíku „must know“. 
Tak ukojte svou touhu po 
informacích.

S tím se neoddělitelně pojí potřeba 
udělat si průzkum trhu – kdo v dané 
oblasti působí a čím jsem já výjimečný, 
originální, jedinečný? Co nového 
přináším? Co je na mém přístupu či 
poskytovaném řešení jedinečné? V 

Zpovídala: Petra Tabarová

Fotografie „Mentor Marsh Nature Preserve“ od „Erik Drost“ licencována pod CC BY 2.0.

https://www.flickr.com/photos/edrost88/9594902971
https://www.flickr.com/photos/edrost88/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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příležitostí. Jedná se spíše o schopnost 
komunikovat své služby / produkty 
tak, aby v nich zákazních viděl přínos a 
odlišili jsme se od konkurence.

Doporučuji najít si mentora – bez 
mentora, bez někoho zkušenějšího, 
kdo má výsledky a zkušenost v oblasti, 
kde chcete působit, si zadělávate 
na zbytečně více problémů. S 
mentorem je cesta snadnější, protože 
je vás schopen nasměřovat správným 
směrem, dát vám odpovědi na otázky, 
je schopen předpovídat, sdílet s vámi 
kontakty a urychlí váš postup. Bez 
mentora je to vždy metoda pokus omyl 
a střelba do tmy a stojí to mnohem více 
času a peněz dosáhnout úspěchu. 

HODNĚ SE ZABÝVÁTE 
OSOBNÍM ROZVOJEM… MOHL 
BYSTE NAŠIM ČTENÁŘŮM, 
KTEŘÍ SE TŘEBA O OSOBNÍ 
RŮST PRIMÁRNĚ NEZAJÍMAJÍ, 
VYSVĚTLIT, CO SPOJUJE 
OSOBNÍ RŮST A PODNIKÁNÍ?

Podnikání roste tak rychle, jak roste 
člověk, který jej vede a stojí za ním 
– tedy bavíme se o tom, jak rychle 

Podnikání roste tak rychle, jak roste člověk, který jej vede 
a stojí za ním – tedy bavíme se o tom, jak rychle roste 
člověk vnitřně. 

čem je má hodnota a přínos oproti 
konkurenci? 

To, že dělám něco, co konkurence 
není špatně – spíše to ukazuje, že je 
v dané oblasti dostatek obchodních 

Fotografie „Mentor Marsh Nature Preserve“ od „Erik Drost“ licencována pod CC BY 2.0.

https://www.flickr.com/photos/edrost88/9594902971
https://www.flickr.com/photos/edrost88/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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roste člověk vnitřně. Týká se to jednak 
znalostí, ale také dovedností a postojů 
daného podnikatele. 
Úspěšní lidé / podnikatelé prostě myslí 
odlišným způsobem, než průměrná 
většina a jestliže chcete mít výsledky 
jako úspěšní, potřebujete začít myslet 
takovým způsobem, jako myslí ti, co 
jsou dnes úspěšní. Protože naše myšlení 
vede k odlišné aktivitě a ta vede k 
odlišným výsledkům.

Dnes prostě nestačí jen vychodit školy. 
Je potřeba kontinuálně se vzdělávat a 
rozvíjet v průběhu celého života – každý 
den určitý čas věnovat svému osobnímu 
rozvoji – číst knihy, poslouchat CD, 
projít nějakým vzdělávacím programem; 
dát tomu v úhrnu 30 -60 min denně.

MYSLÍTE SI, ŽE POKUD SE 
ČLOVĚK DLOUHODOBĚ VĚNUJE 
SVÉMU OSOBNÍMU RŮSTU, JE 
PRO NĚJ PRÁCE  
V ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU 
JAKOUSI BRZDOU?

Myslím, že to více záleží na tom, co 
člověk hledá a očekává. Jestliže mu 
zaměstnanecký poměr vyhovuje, jistě 
najde dost příležitostí, kde může sám 
sebe rozvíjet a věnuje-li tomu celý 
život a je ambiciózní a schopný, tak se 
prostě dostane na vrchol zaměstnanecké 
pyramidy. Problém je v tom, že 95% 
lidí na vrcholu zaměstnanecké pyramidy 
nenajde skutečnou svobodu a život bez 

hranic. Prostě najdou více peněz, 
ještě více odpovědnosti a nutnost stále 
„točit kolečko“, ale žádnou svobodu. 
Podnikání má rizika, často lidé začínají 
a nemají dost zkušeností, ale na 
druhou stranu, pokud mají mentora, 
tak jsou schopni dosáhnout výsledku, 
kterým je životní styl – mít peníze, 
zároveň mít dost času na sebe a svou 
rodinu a žít podle svých představ.

VŠIMLA JSEM SI, ŽE VAŠE 
STRÁNKY  
WWW.ROBERTSLOVAK.CZ 
MÁTE I V ANGLICKÉ VERZI 
WWW.ROBERTSLOVAK.COM. 
ZASTÁVÁTE NÁZOR, ŽE 
ČESKÁ REPUBLIKA JE MALÝ 
TRH A POKUD CHCE ČLOVĚK 
NĚČEHO DOSÁHNOUT, MĚL 
BY SE SOUSTŘEDIT I NA 
ZAHRANIČÍ?

Anglický trh je rozhodně 
několikanásobně větší. Nicméně já 
osobně jsem anglickou verzi stránek 
zakládal proto, že jsem se chtěl zlepšit 
v angličtině a navíc žiji v zahraničí 
mimo ČR a je to jedna z cest, jak 
se osobně rozvíjet a přijít k novým 
kontaktům. 

Myslím ale, že i na českém trhu člověk 
může najít úspěch, který hledá, pakliže 
najde dostatečně odlišnou pozici 
pro svou marketingovou zprávu pro 
své podnikání a prostě komunikuje 
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odlišně od většiny konkurence. 

JAK SI VEDOU VAŠE ANGLICKÉ 
STRÁNKY V POROVNÁNÍ S 
TĚMI ČESKÝMI? ZAZNAMENAL 
JSTE NĚJAKÉ ODLIŠNÉ 
CHARAKTERISTIKY V CHOVÁNÍ 
VAŠICH ZAHRANIČNÍCH 
PŘÍZNIVCŮ OPROTI TĚM 
ČESKÝM?

Jednoznačně zatím nejsou tak úspěšné, 
jako ty české. :-) Nicméně fungují 
teprve něco přes rok a neměl jsem 
tolik času je rozvíjet, takže zatím spíše 
hledám svou pozici na trhu. Jejich 
přínos je pro mě nyní více v rozvoji mé 
angličtiny a získání zkušenosti, jak se 
anglický trh chová.

V DOBĚ, KDY JSEM 
PŘIPRAVOVALA TENTO NÁŠ 

ROZHOVOR, ZAÚTOČIL NA 
VAŠE STRÁNKY HACKER. 
JAK JSTE NA TAKOVÝ ÚTOK 
REAGOVAL? 

Reagoval jsem otázkou: Proč má 
někdo čas a chuť tvořit něco, co 
způsobuje problémy, místo toho, 
aby stejný čas dedikoval ke zlepšení 
života druhých lidí, světa, dětí, nebo 
čehokoliv jiného, co mu dává smysl? 
Nechápu lidi, kteří svůj vlastní život 
věnují ničení, místo tvoření. Nebo 
nenávisti... No a pak jsem si z toho 
vzal lekci a podstoupil kroky k nápravě 
dané situace – k znovu nahození 
stránek. 

NĚKDO BY SI TAKOVÝ ÚTOK 
VZAL OSOBNĚ A CÍTIL SE 
NATOLIK FRUSTROVANĚ, 
ŽE BY MU TO VZALO SÍLU 
DÁL POKRAČOVAT. CO JSTE 
SI Z TAKOVÉHO ÚTOKU 
ODNESL ZA PONAUČENÍ JAKO 
SPRÁVNÝ KOUČ?

Nebylo na tom nic osobního. A pokud 
ano, tak jedině v tom smyslu, že 
někdo mi nepřál úspěch... Spíše si však 
myslím, že to osobní nebylo.
Co jsem si odnesl a co si můžete 
odnést i vy? Další zkušenost – nikdy 
dříve se mi to nestalo, takže nová 
zkušenost, jak dané situaci předcházet. 
Nicméně nikdy se nevzdávejte. 

Fotografie „Lone Hacker in Warehouse“ od „Brian Klug“  

licencována pod CC BY 2.0.

https://www.flickr.com/photos/brianklug/7016111651/in/photolist-dSXzDh-45vZeu-nj7Bs-bt5yno-vMTpf-3r4UCy-79xYQU-bEy1pi-9PHHVe-7Vo9nc-e91xVk-62ufrs-9eqn7-7Bpb1R-RBaYo-egTpSr-bFZpyg-mMAgCF-bWVguK-3iJR91-g1DwhJ-FcsTr-hMoLVq-8nuRwu-9eRjGF-rUnheS-6CC58N-ai8mDB-rH9Fx2-nQ94qq-75hLej-64WbMJ-qSh3QJ-buuBeZ-7qv2mX-ai8mDD-5hECJE-5hAfaF-8FaYLy-a89UgM-6cnjpV-5hENe3-6iRzhN-5hAgtF-hjZFpY-4ra9b6-99KMTS-aNb5fa-aSoK2H-dS2UaQ
https://www.flickr.com/photos/brianklug/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Můžete si pobrečet, můžete si 
zanadávat, ale pak je potřeba se 
zvednout a udělat další krok. A to je 
potřeba mít na paměti vždy, když se 
setkáte s problémy – ať už v běžném 
životě nebo podnikání.

V DNEŠNÍ DOBĚ SOCIÁLNÍCH 
SÍTÍ SE MUSÍ PODNIKATELÉ 
VYPOŘÁDÁVAT S ŘADOU 
ÚTOKŮ NA JEJICH OSOBU. 
CO PORADÍTE ZAČÍNAJÍCÍM 
PODNIKATELŮM, KTEŘÍ JEŠTĚ 
NEJSOU NATOLIK “OTRKANÍ”, 
ABY SI TO NEBRALI OSOBNĚ?

Je to váš život. Starejte se o sebe a 
neřešte názory druhých. Dělat všechno 
podle přesvědčení druhých, tak 
nebudete dělat celý den nic jiného. 
Každému dopřejte právo s vámi 
nesouhlasit, ale stejné právo patří 
i vám – jestliže jste tedy o své věci 
přesvědčení, hleďte si svého a pracujte 
na svém záměru ve směru svého 
přesvědčení.

Jestliže děláte etické věci v rámci 
zákona a upřímně věříte, že je to pro 
dobro druhých – tedy, že zákazníci 
získají nějakou hodnotu, když nakoupí 
službu či produkt, které poskytuje, pak 
je to v pořádku a měli byste pokračovat 
bez ohledu na to, co si někdo myslí. 
Svět je plný kritiků, ale kritikovi ještě 
žádnou sochu nepostavili. Vždy jsou 
oceňování ti, kteří něco skutečně 

udělali, byli schopni zabezpečit nějaké 
výsledky a jsou přínosem pro druhé.

NA VAŠICH STRÁNKÁCH 
MĚ ZAUJALO TO, ŽE PRO 
PŘEČTENÍ CELÉHO ZNĚNÍ 
PŘÍSPĚVKU JE NUTNÉ 
SE PŘIHLÁSIT. ZÍSKÁVÁTE 
TÍMTO ZPŮSOBEM MAILY DO 
DATABÁZE, NA KTEROU PAK 
POSÍLÁTE NEWSLETTERY A 
ZAJÍMAVÉ NABÍDKY?

Ano, takto stránky www.
zivotbezhranic.cz fungují. Nicméně 
uvažuji o tom, že tento přístup 
změním a články budou dostupné bez 
přihlášení.

HRAJE VELKOU ROLI V 
ÚSPĚCHU JEDINCE DATABÁZE 
POTENCIONÁLNÍCH KLIENTŮ?

Databáze je zlatý poklad obchodníka 
v kterémkoliv oboru. Čím větší je, 
čím je relevatnější k předmětu činnosti 
podnikatele, a čím větší důvěru má u 
této databáze podnikatel vybudován 
tím lépe. Je to o vztahu. Čím větší 
ji s databází máte, tím více peněz 
vyděláváte. A proto nedává žádný 
smysl databázi kupovat. Lepší je si ji 
postupně krok za krokem vytvořit – 
na internetu třeba skrze poskytování 
hodnotného obsahu a dárku zdarma 
výměnou za emailovou adresu. 



Na druhou stranu je to dlouhodobější 
cesta, než ji někde koupit. A proto 
v podnikání vyhrává ten, kdo má 
dlouhodobější přístup a tzv. Long 
term thinking – myslí dopředu, myslí 
dlouhodobě. 

Lidé co se do něčeho pustí a po prvním 
neúspěchu se vzdají, nemohou v 
podnikání uspět a očekávat skutečné 
výsledky a životní styl.

MÁTE PRO NAŠE ČTENÁŘE 
NĚJAKÝ VZKAZ NEBO RADU 
NA ZÁVĚR?

Usilujte o skvělost v čemkoliv, co 

děláte, na druhou stranu se nebojte 
začít s čímkoliv, co teď máte a cestou 
se zlepšujte. Usilujte o naplnění svých 
snů. Nikdy se nevzdávejte. 

Najděte si svého mentora v oblasti, kde 
chcete uspět. Je to životně důležité.
Ať váš život za něco stojí – až budete 
na smrtelné posteli, ať jste sami před 
sebou se sebou spokojení, ať ze sebe 
máte dobrý pocit. Protože není nic 
horšího, než litovat toho, jak jste žili a 
přitom nemít žádnou další možnost s 
tím cokoliv udělat. 

Mějte odvahu.

O AUTOROVI

Jeho životní misí je pomoci lidem 
vydělávat více peněz, získat svobodu 
a žít život, jaký skutečně chtějí – 
život bez hranic – prostřednictvím 
koučinku, mentoringu a network 
marketingu.

Připravil si pro vás několik ebooků a 
vzdělávacích emailových programů, 
které naleznete zde.
 
Více info: www.robertslovak.cz

ROBERT SLOVÁK
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http://www.robertslovak.cz/poskytuji-sluzby-produkty/
http://www.robertslovak.cz/o-mne/
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“MUST HAVE”  
APLIKACE

FACEBOOK PAGES 

Jako správný e-shopista máte určitě 
stránku na Facebooku, že ano? 
Abyste nebyli na mobilní verzi 
Facebooku ochuzeni o statistiky 
zobrazení vašich příspěvků a další 
cenné informace, stáhněte si appku 
pro správu Facebookových stránek. 
Díky ní budete mít pohodlný přístup 
ke statistikám a správě vaší stránky 
prakticky odkudkoliv.

K dispozici je zdarma pro Android a 
iOS.

Sledování zásilek / Zásilky

Chod e-shopu je nutně spjatý s 
odesíláním objednávek (pokud 
neprodáváte služby) a proto je důležité 
mít přehled o odeslaných zásilkách. 
S tím vám může pomoct aplikace 
pro sledování zásilek. Vybrala jsem 
dvě appky, které umí sledovat vícero 

Napsala: Petra Tabarová

Appky, které se hodí, když provozujete e-shop jsou asi 
téměř všechny, ale my se dnes podíváme jen na 3 z nich. 
Jedna nebude až tak úplně pro e-shopaře, ale protože to je 
novinka, chci vám ji představit dokud je ještě horká, ať jste  
v obraze.

Zdroj: play.google.com

dopravních společností, což vám 
značně usnadní dohledávání zásilek, a 
jsou zdarma. 

Aplikace Sledování zásilek je pro 
Android a aplikace Zásilky zase pro 
iOS. 

Sledování zásilek umožňuje sledovat 
Českou poštu, PPL, DHL, Geis, GLS, 
DPD, Toptrans, In-time, FOFR a 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.pages.app
https://itunes.apple.com/us/app/facebook-pages-manager/id514643583
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.androworks.sledovani
https://itunes.apple.com/cz/app/zasilky/id816191617?mt=8
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Fedex. Zásilky vám vysledují Českou 
poštu, DPD, GEIS, GLS, IN TIME, 
PPL, Slovenskou poštu a TNT a navíc 
vás upozorní na změny stavu vašeho 
balíku.

PERISCOPE

Periscope je aplikace od Twitteru a 
také se do ní přihlašujete pomocí údajů 
z vašeho Twitterového účtu. 

A na co je vlastně dobrá? Jak již sám 
název napovídá, jedná se o aplikaci 
pracující s optikou (pozn. periskop 
je optické zařízení, které umožňuje 
anonymní pozorování určitého cíle, 
používán je převážně pro vojenské 
účely). Aplikace o které je řeč, ale 
neslouží pro vojenské účely, nýbrž ke 
sledování lidí a to v přímém přenosu. 
Můžete se tak podívat například na 
to, jak to v tuto chvíli vypadá na 
druhé straně zeměkoule, pokud v 
danou chvíli někdo odtamtud vysílá. 
Tak jako na Twitteru si zvolíte, koho 
chcete sledovat a pokud bude daný 
člověk online, dostanete upozornění, 
že vysílá. Dotykem na displej pošlete 
uživateli srdíčko a můžete mu také 
napsat nějaký vzkaz, na který vám 
uživatel může a nemusí odpovědět. 
Myslím, že díky Periscopu se můžeme 
těšit na zajímavé oživení v oblasti 
zpravodajských služeb. Prozatím 
je appka dostupná jen pro iOS, ale 
nemusí se bát ani Androiďáci, protože 
na ty se určitě co nevidět taky dostane. 

Zdroj: itunes.apple.com

Zdroj: play.google.com Zdroj: itunes.apple.com

https://itunes.apple.com/us/app/periscope/id972909677?mt=8
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KAM V KVĚTNU
4. 5. PRAHA
Branding pro podnikatele a 
malé firmy

Podnikáte a nedaří se vám zaujmout 
klienty? Zakládáte firmu a rádi byste si 
nechali poradit, jak ji pojmenovat? To 
vše a ještě mnohem více se dozvíte na 
tomto kurzu. Probírat se bude vizuální 
stránka firemní prezentace i příběh 
značky a jak ho správně vyprávět.

11. 5. 
Grantový program 
Nastartujte se 2015

Od 11. 5. je spuštěna registrace do 
programu Nastartujte se. Účastí 
v  grantovém programu Nastartujte 
se můžete výrazně zviditelnit svůj 
projekt mezi potenciálními zákazníky 
a obchodními partnery, navíc získat 
finanční odměnu a další ceny od 
partnerů

O tom, jak správně přistupovat k 
podnikání, jak najít svou kreativitu, 
překonat s lehkostí byrokratické 
překážky, najít inspiraci a neztratit 
motivaci, se naučíte na kurzu životního 
přístupu k podnikání. Kurz bude 
probíhat formou workshopu, budete 
diskutovat a probírat váš projekt. 
Pokud zatím žádný nemáte, poslouží 
vám cvičný.

13. 5. BRNO
5 otázek když plánujete 
web

Web je v dnešní době základem 
obchodu. O obsahu webu je ale třeba 
trochu popřemýšlet… Věnujte 3 
hodiny svého času tomuto kurzu a 
dozvíte se, co vás na cestě za úspěšným 
webem všechno čeká, na co je třeba 
myslet dopředu a co si připravit. 
Potřebovat budete jenom chuť 
dozvědět se zajímavé informace.13. 5. OLOMOUC

Životní přístup: podnikání
10. 5. PRAHA

http://www.naucmese.cz/kurz/branding-pro-podnikatele-a-male-firmy
http://www.naucmese.cz/kurz/branding-pro-podnikatele-a-male-firmy
http://www.nastartujtese.cz/
http://www.nastartujtese.cz/
http://www.naucmese.cz/kurz/5-otazek-kdyz-planujete-web
http://www.naucmese.cz/kurz/5-otazek-kdyz-planujete-web
http://www.naucmese.cz/kurz/zivotni-pristup-podnikani
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24. 5. PRAHA
Vaše sny? Mission Possible!

O splnění vašich snů nemusíte jen snít. 
Bára Slámová o tom ví své a poradí 
vám, jak nastartovat váš život tak, aby 
vás bavil každým dnem víc a víc, tak 
jako ji. Na tomto semináři není žádný 
sen neuskutečnitelný!

Rozjezdy 2015
Pokud jste nenašli váš kraj v termínech 
dubnových regionálních seminářů 
soutěže Rozjezdy roku, najdete ho v 
těch květnových. Stačí se zaregistrovat 
na www.rozjezdyroku.cz. 

6. 5. ČESKÉ BUDĚJOVICE

13. 5. BRNO
Na tomto semináři se můžeme potkat, 
protože na něj vyrážíme také :)

20. 5. OLOMOUC
Protože Starting Up sídlí ve Zlíně, 
nemůžeme si nechat ujít ani tento 
seminář a už se na vás moc těšíme!

21. 5. OSTRAVA

18. 5. PRAHA

Pokud už Analytics znáte a občas 
do jeho tajů nakouknete, je tento 
kurz právě pro vás. Miroslav Pecka 
vám poodhalí triky, jak porozumět 
interpretovaným datům nebo si 
nastavit nadstandartní měření vašeho 
webu.

Google Analytics naplno

Fotografie „Cherry Blossom“ od „Khánh Hmoong“ licencována pod CC BY 2.0.

http://www.naucmese.cz/kurz/vase-sny-mission-possible
http://www.rozjezdyroku.cz/
http://www.rozjezdyroku.cz
http://www.naucmese.cz/kurz/google-analytics-naplno
https://www.youtube.com/watch?v=E8sHXaxRd7o&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/hmoong/15838705154/in/photolist-q8Bvem-dXhGZ8-eeCUnX-sa3VUx-r18puN-rUfNQT-bMY8ov-rHFQKj-neeCtT-5YyoZf-62aueo-6uN9sc-6TNVxH-rY3bwv-nijit9-e5wizV-6gFGGb-reB4Gz-69t1vy-9hy4hW-qHEiyg-9io1KJ-bNbnzD-e6sQdp-e9ZBVp-rEDLKC-pr4zb2-r17as3-nuRckN-m7jMeP-4vAUwS-rL2JZw-7WByTc-jFGaTJ-e6yuf9-bvLCrA-e8gABp-qnMdiU-76sqms-bJERTn-6cPPY8-JMFnA-kg9oZ4-nsPGJD-ngaitV-m7jFdF-9Fi9rp-quVfSc-9xRzNh-bEUka
https://www.flickr.com/photos/hmoong/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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