Tento výtisk je registrován na osobu:

↓

↓

↓

(zde vlepte registrační štítek s vaším zákaznickým kódem)

ePodnikání z nuly
kurz & manuál

Tom Řepík


Předmluva ............................................................................................................................................... 4
Úvod ...................................................................................................................................................... 10
1. Nechte se vést láskou ........................................................................................................................ 18
2. Prozkoumejte své možnosti na stávajících trzích .............................................................................. 23
3. Hledejte mezeru na trhu ................................................................................................................... 27
4. Zvolte si nejvýnosnější produkt nebo službu..................................................................................... 33
5. Soustřeďte se na zacílení na správný trh........................................................................................... 43
6. Zkombinujte toky svých příjmů ......................................................................................................... 48
7. Poznejte svou konkurenci.................................................................................................................. 56
8: Napište si plán ................................................................................................................................... 60
9. Branding vašeho podnikání ............................................................................................................... 68
10. Zvolte si správný název domény...................................................................................................... 74
11. Potřebujete spolehlivý webhosting ................................................................................................. 80
12. Koncept vašich webstránek ............................................................................................................. 83
13. Rozhodněte se, jak si web postavíte ............................................................................................... 96
14. Umožněte více variant přijímání plateb ........................................................................................ 103
15. Zvolte si správný nákupní košík (eshop) ........................................................................................ 110
16. Rozhodněte, jak budete své produkty dodávat ............................................................................ 115
17. Uklidněte pochybující zákazníky.................................................................................................... 123
18. Problémy s platebními kartami ..................................................................................................... 129
19. Když chce zákazník vrátit peníze ................................................................................................... 135
20. Potřebujete efektní prodejní text.................................................................................................. 141
21. Nezbytné elementy dobrého prodejního textu ............................................................................ 146
22. Dlouhý prodejní text, který bude opravdu prodávat .................................................................... 166
23. Kdy preferovat efektivní krátký prodejní text ............................................................................... 186
24. Posuďte střízlivě své schopnosti.................................................................................................... 190
25. Získejte databázi kontaktů publikací zpravodaje .......................................................................... 194

2

Tom Řepík: ePodnikání z nuly

www.ePodnikani.cz

26. Atraktivně nabídněte odběr informací .......................................................................................... 205
27. Správa vaší databáze kontaktů ...................................................................................................... 209
28. Emailové kampaně fungují v každém podnikání ........................................................................... 214
29. Spam vs. vyžádané posílání emailů ............................................................................................... 220
30. Efektní text emailové kampaně ..................................................................................................... 226
31. Soustřeďte se na neodolatelný název emailové zprávy ................................................................ 238
32. Zásady formátování emailů ........................................................................................................... 243
33. Časování emailové kampaně ......................................................................................................... 248
34. Včas automatizujte své rutinní procesy ........................................................................................ 251
35. Dostaňte svůj web před oči lidí ..................................................................................................... 256
36. Registrace do vyhledávačů a seznamů, PPC .................................................................................. 265
37. Zvyšujte počet svých zpětných odkazů.......................................................................................... 273
38. Využijte alternativní zdroje návštěvnosti ...................................................................................... 279
39. Nakupování návštěvnosti a placené inzerce ................................................................................. 288
40. AdSense reklama na vašem webu, pro a proti .............................................................................. 298
41. Opakovaně prodávejte stávajícím zákazníkům ............................................................................. 304
42. Co dál prodávat, když už jste všechno prodali .............................................................................. 310
43. Zautomatizujte si rozesílání emailů autorespondery .................................................................... 314
44. Vydělávejte s affiliate programy.................................................................................................... 321
45. Blogujte pro vyšší návštěvnost i tržby ........................................................................................... 342
46. Přidejte si na web audio a video, máte-li důvod ........................................................................... 352
47. Sociální sítě podporující vaše podnikání ....................................................................................... 373
48. Monitorujte a vyhodnocujte vaši návštěvnost .............................................................................. 397
49. Vydejte se na cestu........................................................................................................................ 407

Tom Řepík: ePodnikání z nuly

www.ePodnikani.cz

3

Předmluva
 „Existuje pouze jediný legální způsob, jak se stát opravdu bohatým. Prací pro sebe,
nikoli pro jiné.“
Jean Paul Getty III
Slova hodná tesání do kamene pocházející od muže, který dobře věděl, o čem mluví. Ve svých 21
letech si vydělal svůj první milion dolarů, a když v roce 1976 zemřel, byl pravděpodobně nejbohatším člověkem na světě. Na prstech jedné ruky byste spočítali lidi, kteří by se s ním v ohledu
nabytého jmění mohli srovnávat. Přesto, jeho výrok má svou platnost pro každého z nás, nezávisle na výši našich očekávání, nezávisle na úrovni našich ambicí.
Pokud pracujete pro někoho jiného než sebe, vaše očekávání nemohou být než, bohužel, velmi
omezená. Obvykle si můžete vydělat pouze určitou (nejspíš výší vaší mzdy stanovenou) sumu za
rok, nezávisle, jak usilovně budete pracovat. Lhostejno jak zodpovědnou pozici v zaměstnání
zastáváte, nikdy nebudete mít opravdovou svobodu činit taková rozhodnutí, které vám velí vlastní srdce. Co hůř, vaše píle a usilovná práce obohatí někoho jiného, než vás. Dokonce i pokud máte nasmlouvána procenta ze zisku, naprostá většina vámi vyprodukovaného profitu poplyne do
kapes toho, pro něhož pracujete.
Je takováto situace opravdu tím, co si v životě přejete? Skutečně chcete v takových podmínkách
zůstat celý svůj produktivní život až do důchodu, anebo - jak je dnes běžné - až do dne, kdy o
svou práci přijdete? Samozřejmě, že nechcete. Vy hledáte cesty, jak získat od života o mnoho víc,
než doposud – jinak byste stěží četli tento manuál.
Možná si ani nepřejete být tak majetní a úspěšní, jako Getty; nakonec, výhody provozování svého
vlastního byznysu mohou být měřeny i jinými hodnotami, než jen penězi. Představte si spokojenost se sebou samými, že od nyní rozhodujete o svém životě pouze vy sami – o každé jeho vteřině. Spokojenost, že nikdo jiný nebude nyní bohatnout z vaší píle, času, potu, energie, nápadů a
snů. Nikdo jiný, než vy sami.
Představte si svobodu řídit se podle svých vlastních rozhodnutí; kdekoli chcete být, cokoli chcete dělat – vše je jen na vás samotných. Nemáte žádného šéfa, který by vás omezoval a nařizoval,
co budete dělat. Vy jste sami sobě šéfem.
Taky chci, abyste si představili bezpečí. Pokud pracujete pro někoho jiného, jeho rozhodnutí
odkudsi na míle daleko, z jeho vyšperkované ředitelny, vás může zbavit práce příslovečným
lusknutím prstů – nezávisle, jak dobrou práci jste pro něj po léta vykonávali. Chcete se dočkat
takovéhoto vděku za vaši dlouholetou loajalitu? Taková věc se nikdy nemá šanci stát, budete-li
provozovat svůj vlastní byznys.
A až s prací jednoho dne skončíte a půjdete do důchodu, co pak? Možná máte nárok na dobrý
důchod (což v dnešním světě bohužel není zárukou, že vám opravdu bude nakonec vyplácen),
avšak i kdyby, co jiného budete mít? Dá vám zaměstnavatel, pro kterého jste léta dřeli, dá vám
ještě něco jiného? Víte dobře, že ne. Pokud však odejdete do důchodu ze svého vlastního byznysu, krom důchodových dávek, na něž se budete moci těšit, budete stále vlastnit hodnotu vašeho
vybudovaného podniku – který můžete prodat, anebo předat vedení vašim dětem.
4

Tom Řepík: ePodnikání z nuly

www.ePodnikani.cz

A pokud budete dělat věci mou cestou – tak, jak se vás chystám naučit v tomto kurzu, můžete
toho všeho dosáhnout, aniž byste nesmyslně riskovali. Nesnáším zbytečný risk. Nebudete se potřebovat vzdát ani vaší stávající práce, nebudete-li sami chtít. Přinejmenším do té doby, než váš
nový byznys vyroste natolik, že vám bude poskytovat dostatečné příjmy k zajištění živobytí vašeho a lidí, které máte na starosti.
Co před sebou nyní držíte, není nějaká tuctová kniha. Je to cesta k vašemu novému, jinému životu, a tuto cestu budete poodhalovat a poznávat s každou novou stránkou tohoto manuálu.
Můžete provozovat svůj vlastní podnik – pokud je to věc, kterou chcete. Podle mého názoru byste měli provozovat svůj vlatní podnik. Přinejmenším o to učinit férový, usilovný pokus. Mou
úlohou, jež jsem si sám zvolil, je dělat to nejlepší pro to, abyste tuto svou ambici naplnili.

Je to váš manuál!
Manuál, který držíte v rukou, je poslední t.č. dostupnou verzí, pravidelně revidovanou a aktualizovanou. Věřím, že se vám bude dobře číst a snadno se z něj učit. Obsahuje všechno, co potřebujete vědět, abyste odstartovali svůj vlastní internetový byznys – z ničeho, z bodu nula.
S povděkem přivítám vaše konstruktivní komentáře - k vlastnímu obsahu kurzu i jeho uživatelské
vlídnosti, o níž ve svých textech usiluju především. Pokud budete mít pocit, že k tomuto manuálu
máte co říct – zejména pokud budete mít dojem, že mu schází něco konkrétního, co v něm
opravdu postrádáte – rád od vás uslyším. Webadresu k zaslání vašeho komentáře najdete
v tiráži v úvodu této publikace.
Při psaní manuálu jsem si dal práci, abych veškerý obsah precizně nastrukturoval s ohledem
umožnit každému z vás nalézt si takovou formu zaangažovanosti, která vám bude v daný čas a
životní situaci nejlépe vyhovovat. Během několika týdnů budete schopni začít aplikovat jednotlivé kroky do praxe; pokud ne rychleji. Vždy však musíte dobře vědět, co a proč děláte. Naučit
vás to je nyní mým úkolem.
Než se spolu pustíme do práce, dovolte mi jednu mírně filozofickou, důležitou poznámku.
Tento manuál obsahuje pořádnou porci seriózních – a vpravdě unikátně pojatých – informací. Při
psaní bylo mou ambicí, aby vás učení se z něj bavilo; hodně bavilo. Internetové podnikání je vážný a mnohdy nelehký byznys, jak sami poznáte. Přesto je stále možné - a dokonce snadné - z něj
mít potěšení, čirou radost. To je mentální přístup, který osobně propaguju ve všem, co dělám.
Nikdy nechci dělat nic, co by mě netěšilo, co bych si sám nezvolil. Vždycky chci dělat jen to, co
bych dělal i zadarmo - i kdyby neexistovaly žádné peníze.
Informace z tohoto manuálu stojí za to absorbovat a osvojit si. Naučte se je efektivně aplikovat
v reálných situacích a vydělají vám peníze – a budou vám je vydělávat po další dlouhá léta. Nepodceňujte mou předchozí větu. Opravdu nyní stojíte na prahu něčeho zbrusu nového a velmi vzrušujícího. Záleží jen na vašem přístupu.
Všude okolo lze slyšet, jak je podnikání strastiplné, vážné, umokřené od všudypřítomných příslovečných slz, potu a krve. Možná ano, občas. Takový je život. Přesto po vás chci, aby vás vaše
práce těšila. Buďte hráči – féroví hráči.
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Pojměte svůj nový byznys jako hru – důležitou hru – takovou, ve které velmi chcete vyhrát.
Avšak nikoli „musíte“. Neustále hrajte pro úžasnou hru samu, nikoli pro výhru. Tímto pro vás
bude zábavou osvojovat si jednotlivé kroky z tohoto kurzu, ale neztratíte ze zřetele konečný cíl
opravdových hráčů – těšit se ze hry, nechat v ní srdce, dodržovat pravidla a s úsměvem se naučit
přijímat výhru i prohru – nejen v podnikání, ale i v životě samém.
Osobně se snažím všechno ve svém životě chápat jako hru – není důležité, zda tu sportovní, anebo
jakoukoli jinou – čestnou - hru. Stručně vysvětlím, proč. Předně proto, že taková hra má pravidla.
Předem známá, srozumitelná. A vynutitelná.
Dále mi při hře imponuje, jak jsou si v ní lidé naráz coby hráči naprosto rovni. Odrážejí se ze
stejné startovní lajny, vrhají stejně těžkým oštěpem, běží jim stejná časomíra. Liší se jen svou
vůlí, sebedůvěrou, pracovitostí, zručností, nadáním.
Každá takováto čestná hra v mém chápání představuje ideální svět. Ten, který si tolik lidí, včetně
mě, přeje mít i v tom každodenním, nejen hráčském životě. Když soupeř napálí tenisový balon do
sítě, žádný soudce k tomu nebude slepý a žádný advokát nezmění takovýto ztracený fiftýn ve
vítězný. Je jedno, zda je hráč bílý, černý, valach, cikán, žid, pražák nebo vesničan z hor; věří-li
koránu, bibli, nebo na Malého Prince; kdo je jeho strýčkem a zná-li se s někým nahoře. Může a
měl by být herně aktivní, ale pravidla mu zakazují soupeře zranit (nebo jej jen zraněním zastrašovat). A tak dále a tak dále, paralel z civilního života by se našlo.
Že jsem idealista, snílek? Ano, nejspíš. Na snění a ideálech ale není nic špatného. Jsou potřeba,
aby inspirovaly zlepšení naší každodennosti. Aby posilovaly naši naději. Naději ve spravedlivá a
uplatňovaná pravidla, naději ve svět plný když ne stejných, tak aspoň ne přespříliš křivých startovních čar. Všechny činy člověka, za které se nemusí stydět, klíčí z naděje. Naděje je ta nejstarší
a nejmocnější síla; když bychom ji chtěli popřít, popřeli bychom život sám.
Buďme tedy hráči!

Jak manuál používat
Tento manuál obsahuje praktický návod, jak si krok po kroku vybudovat své vlastní internetové
podnikání. Důkladně se zaměřuje na všechny dovednosti, které si potřebujete osvojit a všechny
nezbytné úkony, které potřebujete provést, abyste uvedli věci do pohybu. Nenarazíte v něm na
narůžovo natřené řeči o snadném zbohatnutí na internetu, naznačující, že všechno půjde jako po
drátkách. Nebudu vám lhát a jsem v tomto byznysu dost dlouho na to, abych věděl, že nečekaný
problém se může narodit i z té nejtriviálnější záležitosti, pokud nebudete dávat pozor a dovolíte
to. Tam, kde bude takové nebezpečí hrozit, upozorním vás na něj – spolu s navrhovaným řešením, jak nesnázím předejít.
Vězte, že tento manuál zčásti mohl vzniknout i díky mému naslouchání a učení se ze zkušeností
stovek mých klientů z období více než dvou dekád (jsem aktivní v mezinárodním byznysu od
roku 1991 a v internetovém od roku 1997). Každá moje rada a doporučení vychází z vlastních
prakticky odžitých zkušeností, nikoli z teorie nabiflované ve vyhřáté kanceláři.
Rozhodně po vás nechci, abyste v tomto kurzu nabyli encyklopedických znalostí každého možného aspektu, jemuž budete ve světě internetového podnikání čelit. Nic takového. Potřebujete však
poznat některé podle mého názoru zásadní – jakkoli mnohými opomíjené – přístupy; a všechny
6
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takové najdete na následujících stranách, s rozmyslem poskládány v té správné posloupnosti a
kontextu. Vždy dostanete vysoce praktický pohled, nikoli koženě znějící definici. Toto není typická učebnice ve smyslu, v jakém je mnozí známe; nýbrž praktický návod k použití a koncept
byznys plánu realistického internetového podnikání.
Doporučuju vám přečíst si nejprve celý manuál plynule od začátku do konce, což vám pomůže
udělat si celkový obrázek; pochopíte, jak jednotlivé části do sebe zapadají, i jak se mohou vzájemně ovlivňovat.
Jakkoli to není nezbytné, už v této fázi vám radím začít si dělat poznámky k čemukoli, co vám
není jasné, anebo co vás naopak zaujme a chcete se dané věci věnovat více, vyhledávat si o ní
další informace, atd. Nevím jak vy, ale pokud mě něco netypického napadne a hned si to nepoznamenám, obvykle poté, co se můj mozek vydá zabývat se dalšími věcmi, už původní nápad
nevylovím, alespoň ne okamžitě na přání, navzdory trýznivým pokusům marného vzpomínání.
Proto jsem na konci každé kapitoly přichystal prostor pro vaše záznamy postřehů, okamžitých
nápadů, klíčových slov a frází pro vyhledávače, adres webů, jež jste našli a s probíraným nějak
souvisí, a podobně. S postupujícím časem, jak se do dané sekce budete opakovaně vracet, nejspíš
oceníte možnost revize vašeho tehdejšího pohledu na věc v konfrontaci s vnímáním novým, současným, zřejmě poučenějším.
Stejně tak vám radím zvýrazňovat si v manuálu pasáže, které vás zaujmou, které považujete za
důležité. Snáze je pak naleznete, když se k nim budete chtít vracet. Někteří z vás k tomu budou
používat podle důležitosti barevně odstupňovaný zvýrazňovač, jiní neporuší mýtus do publikací
nepsat a polepí si stránky žlutými papírky z post-it bločků. Záleží na systému a preferencích každého z vás. Každopádně pamatujte, že toto je váš OSOBNÍ MANUÁL – přizpůsobte si jej tak, aby
se vám z něj co nejlépe učilo a rychle se vracelo do pro vás důležitých oblastí.
Jak brzy shledáte, účelově se v manuálu nedopouštím žádného složitého vícestupňového značení
jeho jednotlivých oddílů. Jakkoli jsem měl dobrý důvod informace poskládat a navázat tak, jak je
tu naleznete, nekomplikuju obsah žádným vlastním zvýrazňováním a rušením struktury textu
nad rámec minima, jež jsem kontextově považoval za nezbytné. Veškeré praktické zvýrazňování
záměrně nechávám na vás; udělejte si v publikaci svůj vlastní pořádek – jen tak vám bude správně sloužit zejména při opakovaných návratech do jednotlivých sekcí v průběhu budoucích měsíců a let. Považuju to za kriticky důležitý element celého kurzu. Nepodceňte jej.
Doporučuju vám využít přiložený tříbarvý zvýrazňovač, na němž si
sami navolíte hierarchii barev. Je nicméně důležité nezvýrazňovat příliš mnoho obsahu, jinak se ztratíte v záplavě barevně proškrtaných
stránek. Bude vhodné přečíst si celý odstavec (či podkapitolu), a poté
se do sekce vrátit a selektivně vyznačit pro vás osobně důležité prvky.
Spíše než celé věty posuďte zvýrazňovat pouze konkrétní klíčová sdělení či výrazy. Využívejte i okrajů k dalším poznámkám či svislému značení komplexnějších úseků textu, ke spojování souvisejících pasáží šipkami atd.
Je nezbytné, abyste se zvoleným systémem značení vydrželi konzistentně v celé publikaci.
Poté, co si daný odstavec či podkapitolu označíte, vraťte se do ní očima a prohlédněte zvýrazněné, zda vám vše dává ten smysl, který jste značením zamýšleli. V přemíře barev ztratíte orientaci,
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avšak pokud budete značit příliš málo, nejspíš budete přehlížet mnoho důležitých informací.
Zhruba 15% až 30% označeného obsahu považuju za dobrý poměr.
Jakmile manuál poprvé celý prostudujete a získáte celkový pohled, vraťte se do jednotlivých
kapitol a absolvujte je znovu jednu po druhé. Nezdráhejte se dělat si případně nové poznámky a
revidujte staré; ujistěte se, že tentokrát všemu dostatečně rozumíte předtím, než se posunete do
další kapitoly. Současně už můžete začít aplikovat jednotlivé kroky v reálné praxi, a tím zažívat jediné skutečné učení se, které existuje.
Pokud vám v této fázi opakovaného čtení bude cokoli nejasného, co jste nedokázali aktivně nalézt a dobrat se vysvětlení ani ve vyhledávačích, obraťte se s konkrétním, přesně a stručně formulovaným dotazem na mou k tomu určenou webadresu www.epodnikani.cz/pomoc
s uvedením vašeho studentského kódu (jenž jste si vlepili na 1. stranu tohoto manuálu) v titulku
zprávy. Rád se vám pokusím pomoct, nalezení takové odpovědi bude i pro mně výzvou. Je důležité, abyste pochopili každou sekci manuálu – jedině tak budete na svůj start dobře připraveni.
Nyní víte, jak chci, abyste tento manuál používali. Neztrácejme tedy žádný další čas otálením;
vykročme spolu do prostředí internetového byznysu, jenž není nijak těžké odstartovat a který
vám může vytrvale vydělávat dobré peníze po dlouhou řadu let. A který může růst spolu s vámi,
spolu s vašimi zkušenostmi. Já vám můžu poskytnout znalosti a podporu, ale v život si své podnikání musíte uvést sami. Budete to VY, kdo bude činit rozhodnutí a jednotlivé kroky, i kdo za ně
bude nést odpovědnost - a sklízet odměnu.


Poznámky:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

8

Tom Řepík: ePodnikání z nuly

www.ePodnikani.cz

Tom Řepík: ePodnikání z nuly

www.ePodnikani.cz

9

