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HLAVNÍ CÍL WEBU: 

   MARKETING 

 Web nás propaguje na internetu, získává pozornost potenciálních 

 zákazníků a přitahuje pozornost k nám, pomáhá budovat naši značku. 

   OBCHOD 

 Web umí změnit návštěvníka webu v zákazníka. Umí budovat důvěru 
 a nabídnout naše služby a produkty. 

   ZÁKAZNICKÁ PODPORA 

 Na webu máme věci, které podporují naše zákazníky v používání 
 produktů zakoupených u nás, nebo rozšiřují naše služby, tak aby byl 
 zákazník nadšený a rád se k nám vracel, nakupoval opakovaně a s 
 radostí nás doporučil dále. 

 

Role jednotlivých stránek na webu 

Název stránky   Účel a role dané stránky 

_________________________ marketingová / obchodní / zákaznická podpora 

_________________________ marketingová / obchodní / zákaznická podpora 

_________________________ marketingová / obchodní / zákaznická podpora 

_________________________ marketingová / obchodní / zákaznická podpora 

_________________________ marketingová / obchodní / zákaznická podpora 

_________________________ marketingová / obchodní / zákaznická podpora 

_________________________ marketingová / obchodní / zákaznická podpora 

_________________________ marketingová / obchodní / zákaznická podpora 

_________________________ marketingová / obchodní / zákaznická podpora 

_________________________ marketingová / obchodní / zákaznická podpora 

_________________________ marketingová / obchodní / zákaznická podpora 

_________________________ marketingová / obchodní / zákaznická podpora 

https://www.jakudelatweb.cz/
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IDENTIFIKACE CÍLOVÝCH 
POTENCIÁLNÍCH ZÁKAZNÍKŮ 
Co štve mé potenciální zákazníky? 

Zamyslete se nad tím, jaké největší strachy a frustrace váš potenciální zákazník 
prožívá a jaké problémy řeší (v souvislosti s vašim oborem). 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Po čem touží mí potenciální zákazníci? 

Představte si, jaké asi fantazie a přání váš klient nosí v srdci (v souvislosti s vašim 
produktem či službou). Co je tím něčím , co když před ním vyslovíte nahlas, máte 
okamžitě jeho plnou pozornost? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Co hledají na internetu? 

Představte si, když víte jaký problém řeší váš potenciální zákazník a otevře si Google, 
co do něj zadá? Na co se ho zeptá v souvislosti se svým problémem a vašim oborem? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  

https://www.jakudelatweb.cz/
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PRVNÍ DOJEM 
 

Adresa webu 

Má adresa webu je WWW.______________________________________.____ 

   Je srozumitelná? 

   Píše se stejně tak, jak se vyslovuje? 

   Zapamatuje se jednoduše? 

 

Klíčové byznys sdělení 
Vytvořte si jednu větu, kterou když vyslovíte, tak vašemu potenciálnímu 
zákazníkovi bude jasné, co děláte a jaký to bude mít pro něj přínos. Toto je 

velmi zásadní věta pro váš byznys! Tuto větu by měl vidět každý hned, když přijde 
na váš web. 

Odpovězte si na tyto 3 otázky: 

 Co děláte? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Pro koho to děláte? (jaká je vaše cílová skupina) 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Proč to děláte, s jakým výsledkem či přínosem (pro tu vaši cílovku)? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

A nyní to zjednodušte a spojte do jedné věty či sloganu: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

https://www.jakudelatweb.cz/
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Kontrola designu webu 

   Používám maximálně 2 barvy napříč webem v kombinaci s bílou a 
 odstíny černé 

   Na jedné stránce nejsou příliš výrazné prvky, které táhnou oči od 
 hlavního obsahu stránky 

   Používám větší odsazení mezi jednotlivými prvky na stránce, web pak 
 působí čistěji a lépe se na něm orientuje a čte 

   Struktura a menu webu má maximálně 3 úrovně a je přehledné 

   Hlavní menu nahoře je na jeden řádek 

   Design jednotlivých stránek na sebe navazuje a působí jednotně 

   Používám vlastní fotografie na webu 

   Na stránce s kontakty mám fotky lidí, kterým patří dané kontakty 

 

 

OBSAH JEDNOTLIVÝCH STRÁNEK WEBU 
 

Úvodní stránka 

To je hlavní stránka webu nebo taky se ji říká home page, která by měla zaujmout 
tak, aby návštěvník pokračoval dále. Ale jinak je to stránka spíše s takovým 
rozcestníkem, kde vyzdvihneme hlavní věci a odkážeme na konkrétní 
podstránku, kde se návštěvník dozví více podle toho, co hledá. 

Samozřejmě na této hlavní stránce nesmí chybět naše jasné klíčové byznys 
sdělení o tom co děláme a jaký to má přínos. 

Nesmí tedy zde chybět navigace a odkazy, tak aby se návštěvník hned dostal na 
to, co potřebuje, kvůli čemu na váš web přišel. 

 

https://www.jakudelatweb.cz/
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O mně / o nás 

Tato stránka je hodně podceňovaná a na většině webů je spíše jen do počtu, 
prostě aby tam byla a něco na ni bylo. Takže je plná frází, historických faktů 
podaných nezajímavým způsobem, prostě nadýchaná vata o ničem. 

Přitom stránka O nás je místem, kde můžeme vytvořit důvěru a souznění s námi, 
naší značkou a hodnotami. Průzkum Blueacorn uvádí, že u návštěvníků, kteří byli na 
stránce O nás vzrostla dokonce pětkrát pravděpodobnost zakoupení zboží a průměr 
hodnoty objednávky se zvýšil o 22,5%. 

Co mít za obsah na této stránce? 

Dejte své značce či firmě tvář a vyprávějte příběh společnosti. Lidé chtějí 
vědět, kdo stojí za značkou a hodnotami s ní spjatými. Pokud představíte 
zakladatele či tým pracovníků zajímavým způsobem, snadněji se s vaší značkou 
sžijí.  

Ideálním obsahem této stránky je příběh, který stojí za založením firmy či 
impulsem k podnikání v dané oblasti. Pomocí autentického příběhu se čtenář 
lépe s námi ztotožní a vytvoří si důvěru. Takový příběh se nebojte proložit 
kouskem vtipu nebo napínavým okamžikem. A mohl by mít tuto strukturu: 

 Kdo jsem – v krátkosti představte zakladatele společnosti nebo sebe jako 
podnikatele, který za tím vším stojí. 

 Cíl - k němuž směřujete, vizi a hodnoty, kterými se řídíte. 

 Potíže – které jste museli překonat, ale příliš je nerozpitvávejte, nestavte na 
tom, jen řekněte, jak to bylo, a jděte dál – hlavně na nikoho neútočte a 
nepomlouvejte (když takto sdělíte své neúspěchy, tak lidé vám budou více 

věřit). 

 BOD ZLOMU – najděte ve svém podnikání bod - situaci, člověka, věc, která 
vám změnila život, a popište, jak jste žili před tímto bodem, co se stalo v ten 
daný okamžik a jak to změnilo váš život. 

 Úspěchy – ukažte výsledky, které jste udělali po bodu zlomu, ukažte, na 
čem a s kým nyní spolupracujete a koho znáte, připojte fotky s osobnostmi 
ze svého oboru a potvrďte svou kompetentnost např. certifikáty, které jste 
získali, různými oceněními, citacemi z médií a třeba i recenzí. Vždy dbejte 
na to, aby tyto věci byly ověřitelné, že jsou pravdivé. 

https://www.jakudelatweb.cz/
http://www.nefervyhoda.cz/
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Spolu s tím byste měli potenciálním zákazníkům sdělit, proč jste unikátní, co 
vás odlišuje od ostatních. Můžete například zdůraznit: 

 Historii. 

 Hodnoty či poslání, čemu věříte. 

 Vlastnosti vstupních surovin u produktů (fair trade, bio, kvalita apod.). 

 Způsob, jakým produkty vyrábíte. 

 Zakladatele či současný tým. 

 Pracovní kulturu. 

Celou stránku doplňte o obrázky, které se pojí k vašemu podnikání. Nejlepší 
dojem vytvoří fotografie vaší práce, provozovny, týmu a podobně. 

Přemýšlejte o této stránce jako o další formě marketingu. Co může vaše 
společnost zákazníkům přinést? Jaké hodnoty jim zprostředkovává? Odpovědi na 
tyto otázky jsou vaše přednosti oproti konkurenci. Využijte je. 

Skvěle originálně a obrázkově na svém webu mají příběh zpracovaný mixit.cz 

Pokud ještě více chcete vyvolat emoce touto stránkou, tak připojte video. 
Profesionální video, ideálně do 2 minut se záběry a hudbou, které zvýší ten 
emocionální náboj. Budete tak potenciálnímu zákazníkovi ještě blíž. 

 

Kontakt 

Samozřejmě kontakty nesmí chybět, ideální mít je na každé stránce a pak klidně 
i na samostatné stránce. Nezapomeňte ke každému kontaktu dát fotku, čí ten 
kontakt je, aby každý viděl, s kým komunikuje. A je fajn, když je na stránce přímo 
kontaktní formulář, který stačí jen vypsat a poslat. Určitě to zjednoduší to 
kontaktování a je menší pravděpodobnost, když se chce návštěvník webu na něco 
zeptat, že to nakonec nechá tak a raději odejde. 

Pokud máte nějakou pobočku, či adresu, kde vás může zákazník navštívit, tak na 
stránku s kontaktem vložte i mapu s vyznačenou polohou z Google Maps. 

https://www.jakudelatweb.cz/
http://www.nefervyhoda.cz/
https://www.mixit.cz/o-nas


www.jakudelatweb.cz 

Obsah jednotlivých stránek webu 8 

 

Reference 

Sbírejte a zapisujte si reference od svých zákazníků a ukažte je ostatním. 
Nebojte se být kreativní a místo textové reference vezměte svůj telefon a natočte 
si referenci zákazníka na mobil a vložte na web. 

Taky si můžete nastavit ve svém autoresponderu e-mail, že jakmile dokončíte 
práci, tak klientovi přijde krátký dotazník na vyplnění hodnocení, reference. Já 
třeba ještě navíc dávám dárek, když mi klient tento dotazník vyplní. 

U potenciálních zákazníků reference a hodnocení vytvoří větší důvěru a díky nim 

raději nakoupí. 

 

Nejčastěj í otázky a odpovědi 
Vnímejte zákazníky – na co se vás nejčastěji ptají, kvůli čemu volají nebo píší e-

maily, a sepište to. Napište nebo natočte k tomu odpovědi. Ulehčíte a pomůžete 
zákazníkům při rozhodování a sobě ulehčíte práci s neustálým odpovídáním 
na stejné dotazy. Tyto odpovědi pak můžete publikovat na samostatné stránce 
nebo na blogu. 

 

Blog 

Pište blog. Toto je obrovský magnet pro web. Lidé i internetové vyhledávače 
milují blogy, které jsou zaměřené na určitou oblast a kde jsou nové a nové 
příspěvky, protože vidí, že ten web není mrtvý, ale žije to tam. 

Vzdělávejte své zákazníky a návštěvníky webu v té své oblasti, sdílejte 

aktuality. Nikdo o té vaší oblasti neví tolik kolik vy, protože vy se v tom 
pohybujete každý den, vy jste tím expertem. Hlavně pište užitečné informace pro 
laiky, kteří hledají informace a potřebují pomoct vyznat se v té vaší oblasti a pište 
tak, aby tomu rozuměli. 

Pokud vás více zajímá blogování v byznyse, tak běžte na web www.jakblogovat.cz, 

kde najde spoustu dalších tipů. 

 

https://www.jakudelatweb.cz/
http://www.nefervyhoda.cz/
https://www.jakblogovat.cz/
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Produktová a prodejní stránka 

Ukažte světu to, co nabízíte, ať je to služba, nebo produkt. Tato stránka by měla 
být plná fotek vašeho produktu nebo ukázek výsledků vaší práce v případě, že 
prodáváte služby. Tím skvěle vyvoláte emoce. 

V první řadě ukazujte lidem, jaký užitek získají z toho, že si od vás koupí to, co 
nabízíte, a nemusíte jim říkat veškeré vlastnosti, co to má, protože lidé nakupují 
věci pro ten užitek, který to do jejich života přinese ne pro milion nejrůznějších 
parametrů daného produktu. 

Více o této prodejní stránce a její struktuře se dozvíte ve videu Cesta fanouška - 

prodej. 

 

Vstupní stránka 

Je tady ještě jedna stránka, kterou využijete, pokud chcete spouštět placenou 
reklamu. A to je vstupní stránka, je to však něco jiného než hlavní stránka se 
kterou si ji často lidé pletou. Tato stránka má jeden cíl a to zaujmout, získat 

kontakt nebo z ní odejít. Na tuto stránku pak směřují reklamní kampaně. Více o 
stránce ve videu Cesta fanouška - magnet. 

 

Dal í stránky 

Ostatní stránky na webu si určete sami podle svého oboru, co ještě by vám a 
vašim návštěvníkům a zákazníkům pomohlo. Například vytvořit stránku Jste tady 

poprvé , kde byste měli základní informace, které jsou pro takového člověka 
užitečné. Nebo taky stránku s informacemi pro stávající zákazníky , kteří využívají 
služby. Nebo hlavně u e-shopu stránka Vše o nákupu , kde jednoduše a 
přehledně shrnete základní věci, co by mohlo potenciální zákazníky zajímat k 
objednávce. 
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DŮVĚRYHODNOST WEBU 

   Autenticita 

Náš web by měl být především autentický, což znamená, že se něčím odlišuje od 
jiných v našem oboru. A to jak graficky, tak i stylem komunikace a obsahu. 

Udělejte něco jinak, abyste vykoukli z řady a něčím se odlišili, aby si váš web 
návštěvník zapamatoval. 

Každopádně se vyplatí investovat do kvalitních vlastních fotografií na web. To 

dělá největší rozdíl hned na první pohled. Takové ty umělé fotografie, které 
najdete v každé fotobance moc na důvěře nepřidají, ale vlastní fotografie na 
webu ať už vás samotných, celé firmy a prostředí ve kterém pracujete udělají v 
podvědomí návštěvníka velký kus práce. 

Nezapomeňte i ke kontaktům dát správné fotografie lidí. 

 

   Reference 

Prezentujte reference a hodnocení od reálných zákazníků, kteří daný produkt či 
službu už využili nebo pravidelně využívají. Tyto reference by měly být samy o 
sobě velmi autentické. V ideálním případě by měly obsahovat i fotografii. 

Reference natočené na video jsou pak úplně top. 

 

   U prodeje se řiďte heslem - nejdříve pomáhej, 
 potom prodávej 

Nabízíte-li více produktů či služeb nebo klidně více variant u jednoho produktu, 
tak vždy dejte potenciálnímu zákazníkovi jednoduchého průvodce, jak a podle 
čeho si vybrat z nabídky. 

Představte si že jste úplný laik ve vaší oblasti, co první se potřebujete dozvědět, 
co řešíte a co by vám to pomohlo vyřešit (jaký produkt z vaší nabídky). Publikujte 
tyto řešení na tanou tématiku na svém blogu. 

https://www.jakudelatweb.cz/
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Také prezentujte u prodeje nejdříve užitek, jak daného zákazníka a jeho život 
produkt či služba obohatí a co mu přinese, oproti klasickým výhodám a 
vlastnostem. Samozřejmě doplňte i parametry, ale až na druhém místě, nejdříve 
potřebujete vyvolat emoce. 

 

   Dostupný kontakt 

Samozřejmě nezapomínejme na co nejdostupnější kontakt. Kdekoliv se na našem 
webu návštěvník ocitne a něco ho napadne, tak by měl mít vždy po ruce nějaký 
způsob, jak se zeptat a provést objednávku nebo poptávku. 

Můžete si dát na stránky třeba online chat, ale pokud někdo pořád nesedí na 
tomto chatu připraven návštěvníkovi odpovědět, tak alespoň na každé stránce 
webu uveďte své telefonní číslo nebo email. Návštěvník určitě v tu chvíli nebude 
mít náladu hledat dlouze kontakt na vás a raději odejde, takže kontakt je 

potřeba mít vždy dostupný maximálně na jedno kliknutí nebo rovnou. 

 

   Jasné pravidla 

Důležité informace mějte jednoduše a přehledně na jednom místě. Nikdo si 
nechce studovat obchodní podmínky, aby se dozvěděl, jakým způsobem může 
zaplatit, kolik stojí poštovné (to mne vždy nejvíce naštve, když nemůžu najít kolik 
zaplatím za poštovné a proto musím proklikat celou objednávku), takže buď to 
uveďte viditelně třeba ve sloupci vedle produktů nebo udělejte záložku vše o 
nákupu  a tam přehledně vypište ty základní věci, jako je poštovné a 
možnosti platby, či jiné důležité informace k objednávce u vás. 

  

https://www.jakudelatweb.cz/
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AKCE 
Podmínkou webu, který vydělává je mít na webu nějakou měřitelnou akci, kterou 
náš potenciální zákazník může provést. Buď to může být rovnou nákup produktu 
ať už fyzického zboží či nějakého online produktu, objednávka volného termínu 
nebo třeba jen poptávka volného termínu v kadeřnictví, rezervace stolu v 
restauraci, poptávka o kalkulaci ceny v truhlářské dílně, prostě akce, kterou 

může návštěvník webu udělat a stát se potenciálním zákazníkem. Pokud 

žádnou takovou věc na webu nemáme, tak nemůžeme říct, jestli je web výdělečný 
nebo není. 

   Mám na webu u každé nabídky tlačítko s akcí, kterou chci aby 

 návštěvník udělal. A pod tímto tlačítkem je buď: 
 * kontaktní formulář 

 * poptávkový formulář 

 * nebo rovnou objednávkový formulář. 
 Pokud máte více produktů nebo služeb, tak akční tlačítko dejte ke 
 každému z nich. Jedině tak můžeme zachytit svého potenciálního 
 zákazníka na webu. 

 

Z NÁV TĚVNÍKA WEBU NÁ  ZÁKAZNÍK 
Je pak i podrobnější, propracovanější způsob a strategie jak udělat z návštěvníka 
webu zákazníka. A tento postup se dozvíte ve videích a pracovních sešitech s 
názvem "cesta fanouška". Najdete je v členské sekci. 
 

V tomto sešitě jste si prošli základní předpoklady pro to, 
aby váš web mohl být vůbec výdělečný. Snad jste si i 
udělali jasno přímo u sebe na webu, co potřebujete 
vylepšit, doladit a na čem pracovat. 

Držím vám při tom palce a přeji vám, abyste podnikali 
s úsměvem (nejen) díky internetu. 

Daniel Križák 

https://www.jakudelatweb.cz/
http://www.nefervyhoda.cz/
https://www.danielkrizak.cz/online/web/


 

 

 


	Hlavní cíl webu:
	Role jednotlivých stránek na webu

	Identifikace cílových potenciálních zákazníků
	první dojem
	Adresa webu
	Klíčové byznys sdělení
	Kontrola designu webu

	Obsah jednotlivých stránek webu
	Úvodní stránka
	O mně / o nás
	Co mít za obsah na této stránce?

	Kontakt
	Reference
	Nejčastější otázky a odpovědi
	Blog
	Produktová a prodejní stránka
	Vstupní stránka
	Další stránky

	Důvěryhodnost webu
	 Autenticita
	 Reference
	 U prodeje se řiďte heslem - nejdříve pomáhej,  potom prodávej
	 Dostupný kontakt
	 Jasné pravidla

	Akce
	Z návštěvníka webu náš zákazník

