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PREČO SME NAPÍSALI EBOOK?

I nternetové obchody sú trendom súčasnosti. Stále viac užívateľov preferuje nákup 

cez internet. Aby boli eshopy pre zákazníkov atraktívne, mali by ich majitelia správne 

postupovať už pri ich vytváraní.  

Ebook slúži ako odrazový mostík pre všetkých, ktorí chcú začať podnikať na internete. 

Je to návod ako začať s vlastným eshopom. Vložili sme do neho naše znalosti, skúse-

nosti a nápady.

 

O NÁS

S me digitálna agentúra vibration, ktorej 

silnou stránkou je webdizajn, tvorba 

webových stránok, tvorba webových ap-

likácií a eshopov, tvorba firemnej identity 

a internetový marketing. Na projektoch pracu-

jeme v menších tímoch, využívame najmodernejšie technológie a agilné techniky.

Vytvorili sme systém pre úspešné eshopy 

Sellio, ktorý neustále inovujeme a dopĺňame 

o nové moduly. Sellio sa plne prispôsobuje 

požiadavkám klientov. Je dostupný zo všet-

kých mobilných zariadení a jednoduchý na 

administráciu. Dizajn eshopov vytvárame 

na mieru.

http://vibration.sk
http://sellio.net
http://sellio.net
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NA ČO TREBA MYSLIEŤ 
PRED ZALOŽENÍM 

VLASTNÉHO ESHOPU

KAPITOLA

P ripravili sme pre Vás zopár odporúčaní ešte pred založením internetového obchodu.  

Začnite podnikať pripravení!

1
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SPRAVTE SI PRIESKUM TRHU

V ýber segmentu pre Váš eshop je ten najdôležitejší krok. Vysoko konkurenčné 

segmenty, napríklad elektronika, móda a pod. môžu byť pre začínajúceho predaj-

cu ťažký oriešok. Veľké rozbehnuté eshopy majú obrovský výber tovaru, môžu si dovoliť 

nižšie ceny a investujú veľa financií do propagácie.

Analýza trhu vám pomôže vydať sa správnym smerom už na začiatku. Zistite si aký je 

trh veľký, aká je jeho štruktúra, ako sa pohybujú ceny a hlavne aký je dopyt.

Na základe prieskumu trhu si určíte správnu stratégiu.

AKO NA TO?

Nájdite odpovede na  otázky:

a. Aké má trh silné a slabé stránky?

b. Je na trhu medzera?

c. Aká je konkurenčnosť?

d. Koľko je na trhu zákazníkov?

e. S kým sa oplatí spolupracovať?

f. Akých dodávateľov osloviť? 

Veľa informácií nájdete na internete. Prečítajte si fóra 
a diskusie, kde sa dozviete, čo ľuďom chýba, čo vyžadujú 
a čo im prekáža. Spýtajte sa aj známych, aké majú potre-
by alebo rozpošlite anonymný online dotazník.
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SPRAVTE SI ANALÝZU 
KONKURENCIE

A nalýza konkurencie je odrazový mostík pri určovaní Vašej marketingovej  

stratégie. Zistite:

A. KTO JE VAŠA KONKURENCIA

Vašou konkurenciou nie je len jeden najväčší eshop v segmente. Zamerajte sa na širšiu 

oblasť konkurentov vo viacerých oblastiach.

Zvoľte si 5 najdôležitejších kľúčových slov pre Váš segment. Zadajte si do vyhľadávača 

Google kľúčové slovo a vypíšte, kto sa nachádza na prvej strane. Tak a zoznam by sme 

mali.

Spravte si tabuľku, kde si poznačíte všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú. 

 Počet podstránok - do Google zadajte “site:url konkurencie”. 

 Príklad: site:http://sellio.net/ 

 Pagerank, počet spätných domén, počet spätných odkazov - použiť môžete 

nástroj http://checkpagerank.net/. Zadajte url webstránky a získate nielen pagerank 

danej stránky, ale aj informácie o spätných odkazoch a doménach.

 Návštevnosť za 6 mesiacov - užitočný nástroj http://www.similarweb.com/ 

ponúka info o návštevnosti, odkiaľ návštevníci prišli, kam smerujú a ďalšie informácie 

zobrazené v prehľadných grafoch.
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B. AKÉ MÁ CIELE A AKÉ POSTUPY VYUŽÍVA  
K DOSAHOVANIU CIEĽOV

Všimnite si, aké sú hlavné ciele konkurencie, a ktorým z nich prikladá najväčší význam. 

Sú to nízke ceny, kvalita výrobkov, najlepšie služby, cash flow, chcú byť autoritou na 

trhu, ...?

C. AKÉ MÁ KONKURENCIA SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY

Zamerajte sa na to, koľko má konkurencia produktov a akej kvality, ako svoje produkty 

distribuuje,  ich okruh zákazníkov, finančnú situáciu, konverzie, rast, ...

Názov Pagerank Počet 
stránok

Počet 
domén

Spätné 
odkazy

Počet  
produktov Blog Vznik FB fans

Návštevnosť  
posledných  
6 mesiacov

A 3 2420 153 3718 300 nie 2013 x 15 000

B 3 1070 21 25798 50 áno 2013 12028 25 000

C 3 36700 6 6 300 nie 2014 x 10 000

D 2 65100 67 60347 >1000 nie 2012 1592113 130 000

E 2 3690 32 2689 200 áno 2010 x 5 000

F 1 136 34 506 200 áno 2013 5617 3 000
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SKVELÝ ZÁKAZNÍCKY 
SERVIS

3 ROKY ZÁRUKA

VYŠŠIE CENY 

VIAC MOŽNOSTÍ 
PLATBY

VŠETKO NA SKLADE

VYŠŠIE CENY

OBMEDZENÉ 
MOŽNOSTI DOPRAVY

VYSOKÝ RATING

NIŽŠIA CENA

ROZSIAHLA REKLAMNÁ 
KAMPAŇ

LÍDER NA TRHU PODĽA 
SEGMENTU

DLHÁ DOBA  
DODANIA

VYSOKÉ POŠTOVNÉ



TIP:
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Spravte u Vašej konkurencie objednávku a hľadajte,  
čo môžete na svojom eshope vylepšiť:

Koľko majú produktov? Koľko ich majú skladom?

Majú popis produktu a fotky v dobrej kvalite?

Je na eshope viditeľná cena poštovného? 

Ponúkajú záruku navyše?

Poskytujú poradenstvo?  

Zavolajte tam a spýtajte sa na produkt.

Koľko krokov má ich košík?

Je registrácia podmienkou?

Koľko ponúkajú spôsobov platby?  
(prevodom, dobierka, platba kartou, pay pall)

Koľko ponúkajú spôsobov dodania tovaru?  
(pošta, kuriér, osobný odber, odberné miesta)

Akú majú dodaciu lehotu? Dodržujú ju?

Na akej úrovni je komunikácia so zákazníkom?

Posielajú notifikácie o stave objednávky emailom / 
sms?

Posielajú darček k objednávke?

Posielajú newsletter?

Posielajú dotazník spokojnosti po transakcii?

Čo robia pre zákazníka navyše?



NÁJDITE SI DODÁVATEĽOV 
PRODUKTOV

N ájsť kvalitné produkty a rýchleho dodávateľa je kľúčové. Poobzerajte sa na in-

ternete a porovnajte viacerých dodávateľov. Zamerajte sa na kvalitu výrobkov, 

krajinu výroby, cenu a rýchlosť dodania.  Výhodou zahraničných dodávateľov sú oveľa 

nižšie ceny, no dlhší čas dodania. Naopak slovenskí dodávatelia vám rýchlejšie rekla-

mujú poškodený tovar a jednoduchšie sa s nimi dohodnete.

PREMYSLITE SI LOGISTIKU  
ESHOPU VOPRED

D opredu si premyslite celý objednávkový proces. Zistite si ceny dopravy u jednot-

livých prepravcov. Myslite aj na poistenie a dodacie lehoty. 

Možností máte viacero:

A. SLOVENSKÁ POŠTA 

Slovenskí zákazníci stále vo veľkej miere preferujú doručenie poštou, preto by ste túto 

možnosť mali ponúkať aj vy. Doručenie poštou je lacné a dostupné na celom území. 

Viac info nájdete tu http://www.posta.sk/sluzby/balik 

B. KURIÉR 

Kuriér je drahší ako pošta, ale doručenie je spravidla v nasledujúci deň. Na Slovensku je 

viac kuriérskych spoločností, napr.: DPD, UPS, TNT, DHL, FedEx, Remax,...
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C. OSOBNÝ ODBER

osobný odber u vás na firme

odberné miesta u vašich partnerov

výdajné miesta napr. zásielkovňa.sk

  

VYBERTE SI DOBRÉHO  
DODÁVATEĽA ESHOPU  
A HOSTING

D odávateľa eshopu odporúčame hľadať až po premyslení celej stratégie. V tej fáze 

už viete, čo od eshopu očakávate a aké moduly potrebujete. Vytvorte zadanie 

pre eshop.

Keď máte zadanie hotové, nechajte si vypracovať cenové ponuky.

KTO VÁM MÔŽE ESHOP SPRAVIŤ?

1.  Kamošov syn - “lebo on je na počítače”

2.  Študent informatiky, ktorého nájdete cez inzerát

3.  Profesionálna firma, ktorá vytvára eshopy

Možnosti 1 a 2 sú síce lacné, ale ak za sebou nemajú poriadne referencie, kvalita môže 

byť nulová. Navyše keď sa mu nebude chcieť, nemusí vám ani dvihnúť telefón. Ne-

skoršie prerábanie eshopu vás môže stáť oveľa viac peňazí.
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Zákaznik nájde exluzívny tovar

Zákaznik nájde lacnejší tovar  
ako u konkurencie

Expedujeme skôr ako konkurencia

Zákaznik dostane kvalitný servis

Jednoduchá objednávka

Pravidelných zákazníkov odmeníme 
zľavou

K nákupu dostane darček alebo výhodu

Poskytujeme odborné poradenstvo

Iné: 

AKO SPRAVIŤ ZADANIE  
ESHOPU?

ZADANIE ESHOPU

Pre upresnenie zadania pre vytvorenie eshopu vás prosíme  
o vyplnenie krátkeho dotazníka. Zaberie to len pár minút.

Meno zákazníka * Telefonický kontakt * Emailový kontakt *

 

Aký je názov eshopu? *

 

Ako pomôže eshop Vášmu zákazníkovi?

Pre koho má byť eshop určený?

Chcem si vyskúšať podnikanie  
na internete

Chceme zvýšiť tržby

Chcem posilniť predaj z kamennej  
predajne

Podpora môjho iného podnikania

Už som mal eshop, ale nevyhovoval mi

Mám jasnú predstavu, prostriedky  
na rozbeh a mám veľa času a energie

Máme úspešný eshop a chceme  
ho posunuť ďalej

Nie sme spokojní s predchádzajúcim 
dodávateľom

Iné: 

muž

žena

vek do 15 rokov

vek od 15 do 25 rokov

vek od 25 do 40 rokov

vek od 40 do 50 rokov

pre seniorov

mamičky

manažéri

Iné: 
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Blog - niekto bude o problematike písať

Odborné články a štúdie na web

Facebook krátke posty

Platená reklama

Písanie článkov do časopisov

Odborné vyjadrenia v TV

Outdoor reklama

Iné: 

Akú má bonitu Váš klient?

Aké bude mať eshop komunikačné kanály?

 

Na akých trhoch chcete pôsobit?

 

Aký potrebujete dizajn?

Aké je zameranie Vášho eshopu? *

V koľkých jazykových mutáciách má byť Váš e-shop? *

Aký systém plánujete používať na správu faktúr a objednávok? *

Plánujete eshop prepojiť aj so skladovým hospodárstvom? *

 

Nezárobkovo činná 
osoba

Študent

Dôchodca

Párik

Nemá stály príjem

Do 500 eur

Do 1000 eur

Do 1500 eur

Nad 1500 eur

Iné: 

Všeobecné zameranie

Auto

Business

Cestovanie

Domov a záhrada

Financie

Hobby a oddych

Hry

Internet a komunikácia

Jedlo a pitie

Knihy

Krása a fitnes

Nehnuteľnosti

Počítače a elektronika

Práca a vzdelanie

Priemysel

Šport

Umenie a zábava

Zdravie

Zvieratá

Iné: 

Slovenčina

Čeština

Angličtina

Maďarčina

Poľština

Nemčina

Ruština

Iné: 

Nepoužívam

Pohoda

Money S3

OMEGA

Iné: 

Áno Nie Neviem, nechám  
si poradiť

Slovensko

Česko

Okolité krajiny

Celá Európa

Celosvetovo

Iné: 

Vytvorte mi dizajn na 
mieru

Dizajn si dodám Iné: 



Koľko budete mať v eshope položiek? *

Máte vo Vašom segmente konkurenciu?
Napíšte odkazy na ich eshopy.

 

Vymenujte eshopy, ktoré sa Vám páčia a napíšte nám prečo.
Napríklad: alza.sk - páči sa mi dizajn a prehľadnosť, filtrovanie cien

 

Aké plánujete spôsoby platby? *

Aké plánujete spôsoby doručenia? *

Potrebujete neštandarné funkcie v eshope?

Napríklad: môj dodávateľ vyžaduje kontrolu skladu z jeho databázy pomocou XML

 
Aké ďalšie súčasti vyžadujete v eshope?

Aký máte rozpočet?

menej ako 100

menej ako 1000

menej ako 10000

viac ako 10 000

zatiaľ neviem

Kartou

Dobierka

V hotovosti

Prevodom

Iné: 

Kuriér

Pošta

Osobne Iné: 

Blog

Online Chat

Kontaktný formulár

Automatická fakturácia 
- pri objednávke

Zľavové kupóny

Iné: 

Odoslať



AKO VYBRAŤ DÔVERYHODNÚ FIRMU?

Existujú prenájmy hotových riešení – ideálne na vyskúšanie ako eshop funguje. Potom 

sú open source systémy, ktoré sú zdarma, len je ich nutné prispôsobiť potrebám esho-

pu rôznymi modulmi a nakonfigurovať ich.

Môžete si dať vytvoriť aj eshop na mieru od množstva slovenských firiem. Prezrite si 

aké moduly vám môžu ponúknuť. Zaujímajte sa hlavne o to, či je možné doprogramovať 

funkcie a Vaše ďalšie požiadavky.

Systém pre eshopy sellio má jednoduchú administráciu z PC aj mobilu, dá sa prepojiť 

s účtovným a skladovým systémom a má skvelé hodnotenia od klientov. Nie je problém 

do neho doprogramovať akýkoľvek modul a komunikuje s množstvom externých sys-

témov. Navyše, responzívny dizajn na mieru Vám priláka množstvo nových zákazníkov. 

Dodávateľ eshopu vám zabezpečí hosting, prípadne aj doménu, alebo si môžete eshop 

hostovať na kúpenom hostingu u seba. 

NAŠTUDUJTE SI LEGISLATÍVU

P re lepšiu orientáciu vo Vašich právach a povinnostiach si odporúčame naštudovať 

si zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

Ďalej musíte dodržiavať § 11 ods. 1 zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 

v znení neskorších predpisov – prevádzkovateľ internetového obchodu potrebuje 

výslovný súhlas od kupujúceho, aby Vám mohol zasielať marketingové materiály pros-

tredníctvom e-mailu (napr. zakliknutím príslušného políčka) alebo poštou.

Ochranu spotrebiteľa pri zásielkovom predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb upra-

vuje zákon 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom 

predaji.

majú referencie  
od spokojných zákazníkov

majú bohaté portfólio majú pekné a kvalitné 
eshopy
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PRIPRAVTE SI OBCHODNÉ 
PODMIENKY A REKLAMAČNÝ 
PORIADOK
Nepodceňujte „texty, ktoré nikto nečíta”. Je to v podstate zmluva, ktorú uzatvárate  

so zákazníkom, takže by ste si mali napísať svoje obchodné podmienky aj reklamačný 

poriadok v súlade s platnou legislatívou.

Pozor na kopírovanie obchodných podmienok z iných eshopov. Môžete skopírovať aj 

chyby, ktoré orgán dozoru určite neprehliadne.

Odporúčame stanoviť si minimálnu sumu objednávky. Myslite na to, že zásielku musíte 

baliť, expedovať, sledovať, tovar sa môže vrátiť, poškodiť pri doprave, každú transakciu 

musíte zaúčtovať.

ZVÁŽTE KOMUNIKÁCIU SO ZÁKAZNÍKMI 

Zákazníci vedia oceniť priateľskú, ochotnú a hlavne rýchlu zákaznícku podporu. Budú 

Vám volať od rána do večera a pýtať sa na produkty, služby, na Vaše odporúčania a pod. 

Vy budete musieť volať späť zákazníkom, ktorí uvedú nesprávnu adresu doručenia, či 

popletú emailovú adresu.

Na trhu je stále väčšia konkurencia, a tá tlačí eshopy k zlepšovaniu ich služieb. Zákazní-

ci sú oveľa náročnejší ako v minulosti, očakávajú všetko rýchlo a hneď.

Spájajte sa s nimi všetkými možnými spôsobmi:

OSOBNÉ STRETNUTIA
osobný kontakt je najprirodzenejšia forma komunikácie, ktorá vzbudzuje v zákazníkoch 

dôveru
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TELEFONICKÝ KONTAKT
v pracovných hodinách dvíhajte telefonáty a keď sľúbite, že zavoláte naspäť, dodržte 

svoje slovo

SKYPE
cez skype môžete telefonovať, zdieľať obrazovku počítača, ale zároveň sa aj vidieť, ak 

by ste potrebovali zákazníkovi niečo ukázať

ONLINE CHAT NA ESHOPE
nainštalujte si na Váš eshop online chat. Ak by ste neboli zrovna prítomný, požiadavka 

klienta Vám automaticky príde mailom

FORMULÁR SPOKOJNOSTI
10 dní po kúpe Vašich produktov pošlite zákazníkovi emailom formulár spokojnosti. 

Dozviete sa čo by ste mohli na eshope a Vašich službách vylepšiť. Formulár si môžete 

jednoducho vytvoriť cez Google Drive.

REAKCIE NA RECENZIE
ak narazíte na webe na recenziu Vášho eshopu, reagujte na ňu. Poďakujte sa zákaz-

níkovi, že o Vás napísal. V prípade negatívnych skúseností sa ospravedlňte a sľúbte 

nápravu nepríjemností. V žiadnom prípade negatívne komentáre nemažte, ale snažte 

sa diskusiu preniesť do súkromných správ.
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PREMYSLITE SI MARKETINGOVÚ STRATÉGIU

Spustíte eshop a návštevnosť žiadna. Ako sa o vás dozvedia zákazníci? Aké aktivity bu-

dete vyvíjať na propagáciu svojho eshopu? Koľko plánujete do týchto aktivít investovať?

Zamerajte sa na svoju cieľovú skupinu. Hovorte a píšte pre danú skupinu. Hľadajte 

možnosti spolupráce a komunikácie s Vašou cieľovou skupinou.

Reklamu na Váš eshop môžete umiestniť na rôzne inzertné portály, do vyhľadávačov, 

na sociálne siete, na partnerské stránky, ale aj do televízie a printových médií. Vytlačte 

letáky a plagáty. Ďalším spôsobom ako zaujať, sú vzorky výrobkov, kupóny a zľavy, ver-

nostné odmeny či súťaže. Ceny treba upravovať v čase, robiť akcie a zľavy.

Vytvorte si podporné kanály. Spravte si facebook page, twitter profil, google plus, a Vaše 

pekné produkty môžete zavesiť na pinterest. Píšte blog, kde môžete rozoberať aktuality 

z Vášho podnikania, uverejňovať návody a porovnávať produkty.

MARKETINGOVÉ NÁSTROJE

FACEBOOK
Ako to využijeme?

Výhody

Časový odhad

Náklad

publikovanie príspevkov, 
obrázkov, noviniek, akcií

široká základňa užívateľov, 
okamžitá komunikácia

10 
hodín / týždeň

0
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PINTEREST
Ako to využijeme?

Výhody

Časový odhad

Náklad

publikovanie obrázkov  
a fotiek produktov

možnosť zdieľať pekné 
nástenky aj na iných 
sociálnych sieťach,  

možnosť ukázať  
produkty pekne nafotené, 

naštýlované

3 
hodín / týždeň

0

TWITTER
Ako to využijeme?

Výhody

Časový odhad

Náklad

publikovanie rýchlych  
správ o firme

rýchle šírenie správ

3 
hodín / týždeň

0



20

BLOG

Ako to využijeme?

Výhody

Časový odhad

Náklad

písanie článkov s kľúčovými 
slovami   2x za týždeň

tvorba kvalitného obsahu 
na eshope

5 - 10 
hodín / týždeň

0

PR ČLÁNKY

Ako to využijeme?

Výhody

Časový odhad

Náklad

posielanie článkov do 
online redakcií, ktoré 
článok zverejnia aj so 
spätným odkazom na 
eshop, 1 2 mesačne

linkbuilding

5 
hodín / mesiac

podľa cenníka

SÚŤAŽE

Ako to využijeme?

Výhody

Náklad

súťaž “Napíš nám správnu 
odpoveď a vyhraj produkt”, 

fb súťaž

prilákanie nových klientov, 
motivovanie zákazníkov

hodnota výhry

LETÁKY

Ako to využijeme?

Náklad

umiestnenie letákov na 
verejné miesta, rozdávanie 

letákov na akciách, 
festivaloch, konferenciách

500 ks / 39€



VLASTNÝ ESHOP STOJÍ  
VEĽA ČASU

A k má byť váš eshop úspešný, musíte vynaložiť veľa voľného času na jeho roz-

behnutie a neskôr na jeho prevádzku. Ak máte predstavu, že raz denne eshopu 

venujete pol hodinu, ani do toho nechoďte.

objednávanie tovaru

preberanie zásielok, triedenie tovaru

nahadzovanie nových produktov na eshop

aktualizácia produktov

riešenie mailov

vybavovanie objednávok

balenie objednávok a odosielanie na pošte

riešenie reklamácií

písanie článkov

správa sociálnych sietí
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DIZAJN ESHOPU  
NA MIERU VS.  

PRENAJATÉ ŠABLÓNY

KAPITOLA

P ri rozhodovaní je dôležité zvážiť aký typ eshopu chcete, aký tovar či služby plánujete 

predávať a či sa chcete odlíšiť od ostatných podobných internetových obchodov.

2



GRAFICKÉ ŠABLÓNY  
SÚ PRE KAŽDÉHO

Š ablónu pre svoj eshop si môžete kúpiť ľahko a rýchlo za pár eur. Sú lacnejšie ako 

dizajn na mieru a je ich na výber množstvo. Sú skutočne pre každého. Šablónu si 

môžete kúpiť na themeforest. 

Ale je výhodou, že Vaša konkurencia môže mať rovnaký dizajn ako Vy?

Prvé, čo zbadá návštevník internetového obchodu je vzhľad eshopu. Aby pokračoval 

v prezeraní, musí ho stránka osloviť na prvý pohľad. Musí byť prehľadná a jednoduchá. 

Mali by ste sa snažiť zaujať potenciálnych zákazníkov prvkami, ktoré budú vlastné iba 

Vašej značke.

Pri výbere šablóny treba myslieť na to, aký produkt predávate. Ak máte v ponuke luxus-

né hodinky, určite sa nehodí zvoliť ružovú šablónu. Ak si, však, necháte dizajn vytvoriť 

na mieru, môžete sa spoľahnúť, že dizajnér vyberie vhodné grafické prvky a vzhľad 

prispôsobí Vašej ponuke.

ČO BY MAL SPĹŇAŤ DIZAJN  
INTERNETOVÉHO OBCHODU?
Hlavné ciele dizajnu eshopu sú:

zvýšenie konverzného pomeru

jednoznačná značka, ktorú si zákazníci nepomýlia
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Dizajn eshopu odzrkadľuje značku a mal by byť použitý vo všetkých komunikačných 

kanáloch, teda aj na sociálnych sieťach, aj v printovej forme, aj pri ďalšej prezentácii 

eshopu. Celkový obraz eshopu ovplyvňuje aj štýl komunikácie. Pútavé texty bez 

gramatických chýb, spôsob komunikácie a spoľahlivé informácie Vám zaručia stúpajúce 

konverzie.

Dobre navrhnutá informačná architektúra uľahčí pohyb zákazníkov na Vašich stránkach. 

Dôveryhodnosť eshopu zvýšite viditeľnými kontaktami, obchodnými podmienkami 

a reklamačným poriadkom.

Počítač už ani zďaleka nie je jediná cesta ako sa dostať na internet. Smartphony a table-

ty sú trendom, na ktorý nesmiete zabúdať. Responzívny dizajn, teda prispôsobovanie 

veľkosti obrazovky pre mobilné zariadenia a tablety, je preto nevyhnutný.

CENA ZA DIZAJN ESHOPU

A k žiadate o cenovú ponuku dizajnu na mieru a máte vlastnú predstavu o jednot-

livých prvkoch, musíte rátať s navyšovaním ceny.

CENU ZA DIZAJN INTERNETOVÉHO OBCHODU  
OVPLYVŇUJE:

zložitosť prvkov

počet screenov

neštandardné prvky

ilustrácie

počet bannerov

Budovať svoju vlastnú značku s vlastným dizajnom, ktorý ju bude reprezentovať sa 

oplatí.
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DIZAJN NA MIERU

Jedinečný dizajn

Moduly podľa Vašich  

požiadaviek 

Definícia farieb a písma  

na mieru  

V yššia cena

 D lhšia doba dodania

ŠABLÓNY

Nízka cena

Široký výber šablón

Rýchlejšie dodanie

 R ovnaký dizajn ako konkurencia 

 O bmedzené možnosti  

zmeny dizajnu
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PREHĽADNÁ NAVIGÁCIA 
ESHOPU A POUŽITEĽNOSŤ

KAPITOLA

N ávštevníci Vášho eshopu sa musia vedieť zorientovať hneď ako prídu na Vašu stránku. 

Zobrazte im menu, kategórie, vyhľadávanie, filter, stránkovanie, aj kontaktné údaje 

prehľadne na úvodnú stránku a pomôžete im nájsť Vaše produkty, čo najrýchlejšie. Predí-

dete tomu, aby Váš eshop opustili už na úvodnej stránke.

3



ČO BY NEMALO CHÝBAŤ  
VO VAŠOM ESHOPE? 

MENU

M enu je väčšinou umiestnené na úvodnej stránke v hornej časti alebo po stranách. 

Aby bolo horné menu prehľadné, umiestnite do neho max. 7 položiek. Väčšina 

stránok má položky O  nás, Sortiment, Referencie, Blog, Kontakt .

Kategórie a podkategórie produktov môžu byť rozpísané na pravej či ľavej strane obsa-

hu. Takto budú Vaši zákazníci hneď vidieť, čo im ponúkate.

V súčasnosti sú zaujímavejšie výsuvné dynamické menu, vertikálne či horizontálne, 

ktoré môžu mať aj viacero úrovní. Dôležité je, aby menu fungovalo aj pri vypnutých 

technológiách, aby cez neho prešli roboty vyhľadávačov a indexovali obsah na Vašom 

eshope.

Držte sa toho, na čo sú zákazníci zvyknutí. Žiadne alternatívne experimentálne menu 

rôznych tvarov nepotrebujete.

 PÄTIČKA

P atička (tiež označovaná ako footer, či pätka) je ideálny priestor pre užitočné in-

formácie. Užívatelia sú zvyknutí, že práve v pätičke nájdu kontakt na Vás, či pla-

tobné a dodacie podmienky. Väčšinou býva rozdelená do stĺpcov.

Do pätičky umiestňujte najdôležitejšie odkazy na Vaše podstránky. Určite by mala ob-

sahovať telefónne číslo a email, prípadne adresu, obchodné podmienky a reklamačný 

poriadok, odkazy na sociálne siete a možnosť zapísať sa do newslettera.

Môžete doplniť certifikáty a ocenenia, ktoré získal Váš eshop.
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VYHĽADÁVANIE

V yhľadávanie je jeden z najdôležitejších prvkov v eshope. Keď zákazník hľadá 

konkrétny produkt, príde na Vašu stránku, nevidí kategórie, nevidí vyhľadávanie, 

odchádza. Na upútanie pozornosti máte málo času, tak ho využite čo najlepšie. Vy-

hľadávanie umiestnite do hornej časti stránky. Musí byť dobre viditeľné a okienko by 

malo byť dosť široké, aby sa tam zmestila aj dlhšia fráza. Nezabudnite na tlačidlo H ľadať.

Počas toho ako užívateľ zadáva slová do vyhľadávania, zobrazte mu návrhy vyhľadáva-

nia. Pridanou hodnotou je zobrazovanie návrhov spolu s obrázkom. Užívateľ môže na 

navrhnutý výraz rovno kliknúť. Takto zostane na Vašej stránke dlhšie.

 BREADCRUMBS

N avigácia pomocou breadcrumbs (nájdete aj ako omrvinková navigácia) pomáha 

užívateľom lepšie sa zorientovať v eshope. Breadcrumbs je sekundárny systém 

navigácie, ktorý zobrazuje polohu návštevníka eshopu. Perfektne sa hodia pre stránky 

s hierarchicky usporiadaným obsahom.

VÝHODY BREADCRUMBS V ESHOPE

 j ednoduchší návrat z produktu do kategórie 

  menší počet kliknutí pre návrat na nadradenú stránku 

  nezaberajú veľa miesta na stránke

 z nižujú mieru odchodov zo vstupnej stránky

Eshopy majú množstvo produktov zaradených do kategórií. Cez breadcrumbs ukážete 

návštevníkovi, v ktorej kategórii, podkategórii a na akom produkte sa práve nachádza.
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 FILTER PRODUKTOV

F itrovanie produktov pomôže zákazníkom nájsť ten správny produkt v krátkom 

čase. Najviac užívateľov ide po cene. Ponúknite im možnosť zoradiť si produkty 

od najlacnejšieho alebo od najdrahšieho. Pre tých, ktorým záleží na dobrom hodnotení 

produktov, pridajte možnosť zoradiť produkty podľa obľúbenosti. Rozšírte filter o rôzne 

parametre produktov, značky, spôsoby použitia, rozsah ceny, a pod.

Čím rozsiahlejší filter máte, tým ľahšie zákazníci nájdu, čo hľadajú a vo Vašom eshope 

zostanú dlhšie.

KATEGÓRIE A PODKATEGÓRIE

Z ákladom dobrej navigácie v eshope sú kategorizované produkty. Zaraďte svoj 

tovar do logických kategórií a podkategórií.

Kategórie môžete usporiadať podľa Vašich preferencií, napríklad podľa abecedy, podľa 

počtu produktov alebo priority.

Názvy kategórií by mali byť zrozumiteľné pre každého návštevníka eshopu. Ak si neviete 

rady, ako ich pomenovať, inšpirujte sa v porovnávačoch tovaru (Heureka, Pricemania,..).

Každá kategória je niečím špecifická. Nezabudnite k nim pridať obrázok a popis. 

Povedzte svojím zákazníkom, čo môžu v jednotlivých kategóriách nájsť a presvedčte 

ich k prezeraniu práve Vašich produktov.

RÝCHLY KONTAKT S EMAILOM  
A TELEFÓNNYM ČÍSLOM

K ontaktné údaje v eshope nesmú chýbať. Budujú dôveru k Vášmu eshopu. Zákaz-

ník verí, že sa na Vás môže obrátiť s otázkami a Vy ste tu pre neho.

Kontakt umiestnite na zaužívané miesta, kde ho väčšinou užívatelia hľadajú. Podstrán-

ka Kontakt a informácie v pätičke eshopu sú samozrejmosťou. Email a telefónne číslo 

môžete ako rýchly kontakt uviesť aj v hornej časti stránky nad menu, do banneru alebo 

ako posuvný sidebar.
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DOBRE VIDITEĽNÁ CENA POŠTOVNÉHO

C ena, ktorú zákazníci zaplatia za doručenie tovaru im musí byť jasná, hneď ako 

zvažujú nákup produktov. Nezatajujte ju pred nimi. Dôležitým krokom pri zakladaní 

internetového obchodu je premyslieť si stratégiu účtovania poštovného. Jednou z 

príčin najčastejšie opustených košíkov v eshopoch je to, že sa zákazník dozvie výšku 

poštovného až v procese objednávky. Ak je cena príliš vysoká, zákazník odchádza a Vy 

ho už nemusíte získať späť.

Pri určovaní výšky poštovného zvoľte takú stratégiu, kedy Vy nepôjdete pod cenu 

a zároveň zákazník spokojne dokončí objednávku.

 
 

TAKTIKA Č. 1    
POŠTOVNÉ ZADARMO

Poštovné zadarmo Vášho potencionálneho zákazníka určite upúta. Ak Vaša konkuren-

cia takúto možnosť neponúka, máte oproti nej obrovskú výhodu.

Prečo by ste mali platiť zákazníkom poštovné Vy? Rozdiel, ktorý Vám vznikne, sa dá 

zakryť miernym zvýšením cien produktov. Toto nie je ideálna stratégia, ak máte malé 

produkty s nízkymi cenami. Alebo práve naopak veľké produkty, ktoré sú na prepravu 

nákladné. Tento problém by vyriešilo poštovné zadarmo až nad určitú sumu.

 
 

TAKTIKA Č. 2    
POŠTOVNÉ NAD 20€ ZADARMO

Zákazníci jednoznačne uvítajú možnosť nákupu nad určitú sumu zdarma. Nemusí to byť 

zrovna nad 20€, môže to byť nad 50€ alebo nad 100€.

Nesnažte sa to kompenzovať na cenách poštovného pri menších nákupoch. Férové 

ceny poštovného Vám zaručia spokojných zákazníkov. Ak budete jednať so zákazníkom 

čestne a zbytočne nenavyšovať poštovné, zvýši to dôveru k Vám a Vášmu obchodu.
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PÁR RÁD AKO NEODRADIŤ POTENCIONÁLNEHO  
ZÁKAZNÍKA OD NÁKUPU

Ceny poštovného by mali byť dobre viditeľné

Poštovné a balné zbytočne nenavyšujte, buďte k zákazníkom féroví

Z času na čas vytvorte akciu „Dnes poštovné zadarmo“

73% užívateľov nakupuje online práve preto, aby ušetrili 
čas.

VEDELI STE, ŽE:
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AKO MÁ VYZERAŤ DETAIL 
PRODUKTU

KAPITOLA

A k si má zákazník produkt kúpiť práve u Vás, musíte ho presvedčiť. Detail produktu ho 

musí zaujať, musí poskytovať dostatok informácií a kvalitnú fotku. Čo všetko by malo 

byť v detaile produktu?
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KVALITNÉ FOTKY PRODUKTOV

O brázok alebo fotka predáva. Kvalitné fotky = lepší predaj. Pozor na konkurenciu, 

ktorá by Vám mohla fotky ukradnúť. Preto treba používať vodotlač na označenie 

Vašich fotiek.

Ak si chcete tovar fotiť vo vlastnej réžií, potrebujete:

ideálne zrkadlovku

dobrý objektív, napríklad statická 50ka na menšie produkty

statív

fotobox, alebo plátno

2 a viac svetiel alebo blesky

grafický program, kde fotky upravíte

kopec času, skúšania a nervov

Pri fotení produktov v cudzom ateliéri si vypýtajte referencie daného fotografa. Dajte 

mu nafotiť skúšobne pár produktov. Dnes je fotograf každý druhý, kto má smartphone. 

Overte si kvalitu výstupu dopredu.

POPIS PRODUKTOV

P opis produktu by mal byť opisný, podrobný a hlavne originálny. Uveďte, čo najviac 

dostupných informácií o produkte. Čím viac zákazník vie, tým väčšia šanca, že 

produkt kúpi.
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Nezabudnite uviesť čo najviac parametrov produktu, ako farba, veľkosť, materiál, zlože-

nie, príslušenstvo... 

Zákazníci nemajú možnosť pri online predaji tovar vidieť a skúsiť si ho. Objednávajú 

väčšinou naslepo, a preto im pomôžte popisom. Vyhnete sa tak zbytočnému vráteniu 

tovaru.

PREPOJENIE SO SOCIÁLNYMI 
SIEŤAMI

A ni v detaile produktu nezabudnite na sociálne siete. Komu sa produkt páči, ten 

ho môže zdieľať na sociálnej sieti a o Vás sa dozvie veľa nových potenciálnych 

zákazníkov.

CENA A DOSTUPNOSŤ

K aždého zaujíma cena, ktorú musí zaplatiť za tovar. Ak máte tovar v akcii uveďte 

cenu po zľave, aj pred zľavou.

Dostupnosť tovaru môže zákazníkov presvedčiť k nákupu. Pre Vás je veľkou výhodou, 

keď zákazník vidí, že tovar máte skladom a doručenie do 24 hodín. Naopak, keď dokončí 

objednávku a Vy mu až potom zatelefonujete, že tovar bude na sklade o 21 dní, určite 

objednávku zruší.
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TLAČIDLO „KÚPIŤ“

P omenujte ho akokoľvek – chcem kúpiť, objednať, pridať do košíka – no nech je 

poriadne vidieť. Povedzte zákazníkovi, čo od neho chcete.
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6 CHÝB V OBJEDNÁVKOVOM 
PROCESE

KAPITOLA

C hcete , aby užívateľ dokončil objednávku? Uľahčite mu objednávkový proces. Jed-

nokrokový objednávkový proces, kde má zákazník vyplniť všetky údaje na jednej 

stránke je neprehľadný a preplnený. Ideálne je mať 3 až 5 krokov v procese objednávky.
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AKÉ CHYBY ROBIA SLOVENSKÉ 
ESHOPY V OBJEDNÁVKOVOM 
PROCESE?

1.   NEDÁ SA UPRAVIŤ MNOŽSTVO  
OBJEDNANÉHO TOVARU

Priamo v košíku vedľa názvu položky musí byť možnosť pridať a odobrať počet ob-

jednaných kusov daného tovaru. Nenúťte zákazníka, aby sa vrátil do detailu produktu 

a znova ho pridal do košíka toľkokrát, koľko potrebuje.

Samozrejme, nesmie chýbať možnosť vymazať produkt z košíka.

2.   NEDÁ SA KLIKNÚŤ NA PRODUKT

Na produkty v košíku sa musí dať kliknúť a vrátiť sa k detailu produktu. Nechcite, aby 

zákazník, ktorý si potrebuje preveriť informácie o produkte, musel zadať názov produktu 

do vyhľadávania a znovu hľadať.

Na takéto zdržovanie by ste museli mať veľmi kvalitné produkty alebo veľmi nízke ceny, 

aby zákazník hneď neopustil košík.

3.   CHÝBA MOŽNOSŤ NÁKUPU  
BEZ REGISTRÁCIE

Sú zákazníci, ktorí majú radšej nákup bez registrácie, ale aj takí, ktorí sa zaregistrujú, 

aby mali prehľad o svojich objednávkach.

Registrácia je vhodná pre verných zákazníkov, ktorí u Vás radi nakupujú. Svoje objed-

37



návky vidia vo svojom účte. Taktiež Vy máte prehľad, kto čo nakúpil a viete mu nab-

udúce ponúknuť produkty, ktoré by sa mu mohli hodiť.

Nemali by ste však zabudnúť ani na tých, ktorí sa nechcú zdržovať registráciou alebo 

si myslia, že u Vás už nebudú nakupovať. Ponúknite obidve možnosti a zákazníci si vy-

berú, čo im viac vyhovuje.

4.   NEDÁ SA NAKÚPIŤ NA FIRMU

Veľa Vašich zákazníkov by chcelo kúpiť tovar na svoju firmu, nestraťte ich. Vedľa doručo-

vacej adresy pridajte možnosť vyplniť fakturačné údaje.

5.   MÁLO MOŽNOSTÍ SPÔSOBU DOPRAVY  
A SPÔSOBU PLATBY

V dnešnej dobe nechcú ľudia platiť len na dobierku a využiť dopravu poštou. Ak sa majú 

zákazníci prispôsobovať vám, radšej odídu ku konkurencii. Ponúknite viac možností  

dopravy aj platby.

6.   CHÝBA ĎAKOVNÁ STRÁNKA

Ďakujeme za Vašu objednávku! Takto ukončite objednávkový proces. Po prvé, zákazník 

vie, že úspešne odoslal objednávku a po druhé, slušná komunikácia zlepšuje vzťahy.

Najobľúbenejším spôsobom platby je stále platba na 
dobierku? Až 37% kupujúcich online radšej za produkty 
zaplatí až po ich prebratí.

VEDELI STE, ŽE:
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VIETE AKO PREMENIŤ 
NEPREDANÉ PRODUKTY  
V ESHOPE NA PENIAZE?

KAPITOLA

N akúpili ste tovar a nemôžete ho predať? Sezónny tovar už nikto nekupuje a Vy ch-

cete, aby sa Vám investícia vrátila, čo s tým? Využite zopár trikov, ako minimalizovať 

nepredané zásoby a rýchlo ich premeniť na peniaze.
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1. ZHODNOŤTE SVOJ SKLAD

Veľkou výzvou pre obchodníkov je zbaviť sa nepredaných skladových zásob a ešte 

na tom aj zarobiť. Každý produkt by mal zostať na sklade max 90 dní a ak u Vás zos-

táva dlhšie, mali by ste popremýšľať, čo je príčinou. Nekvalitný? Drahý? Nedostatočná 

propagácia?

2.   NECHAJTE PRODUKTY PREDÁVAŤ

Niektoré produkty miznú z Vášho eshopu hneď, čo sa objavia na sklade. Skúste predať 

Vaše najlepšie produkty s tými najmenej predávanými. Ak predávate plavky po stovkách 

a pareá len občas, spojte ich do jedného produktu a cenu zvýšte primerane.

Pre zákazníkov to bude príjemná zmena a Vy rýchlo predáte Vaše staré zásoby.

3.   PONÚKAJTE PRODUKTY S VÝRAZNOU 
ZĽAVOU

Propagovali ste produkty s 10% alebo 20% zľavou bez výsledku? Spravte ústupok 

a ponúknite ohurujúce zľavy a extra nízke ceny! Zákazníci radi kupujú tovar s 50% 

zľavou. Nestratíte až tak veľa, pretože popri akciových produktoch zvyknú zákazníci 

kúpiť aj produkty, ktoré nemajú zníženú cenu.

Odporúčame použiť výrazné bannery, ktoré umiestnite na úvodnú stránku eshopu, do 

newslettera alebo publikujete na sociálnych sieťach.

4.   PRÍSPEVOK NA CHARITATÍVNE ÚČELY

Predávajte vybrané produkty so zľavou a výťažok venujte na charitu. Zákazníci budú 

kupovať Váš tovar s pocitom, že spravili niečo dobré. Strata nie je až taká veľká, dary si 

môžete odpočítať z daní a zároveň pomáhate ľuďom v núdzi.
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5.   PREDÁVAJTE NA INZERÁT

Inzertné portály sú miesta, kde sa dá dobre predať akýkoľvek tovar a získať peniaze 

okamžite. Pri vhodne vybraných kľúčových slovách nájdu zákazníci presne to, čo potre-

bujú. Ak ponúknete zľavu, môžete predať Vaše skladové zásoby vo veľkom.
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AKO PÍSAŤ TEXTY  
NA WEB?

KAPITOLA

A k zo začiatku neplánujete využiť služby profesionálneho copywritera, ktorý by Vám 

napísal perfektné texty na web, môžete si ich napísať sami podľa nasledujúcich 

kritérií.
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VIETE, KTO SÚ VAŠI ZÁKAZNÍCI?

P oznať svojich zákazníkov je výhoda, pretože viete, čo chcú a na čo budú kladne 

reagovať. Texty píšte pre cieľovú skupinu, na ktorú sa zameriavate. Sú to mladí 

ľudia a študenti? Alebo mamičky na materskej dovolenke? Písať pre všetkých nebude 

mať želaný účinok.

Svojich zákazníkov pozorujte a píšte texty určené presne pre nich.

KOMUNIKÁCIU PRISPÔSOBTE 
CIEĽOVEJ SKUPINE

U ž viete, kto sú vaši zákazníci, ale ako ich osloviť? Štýl písania prispôsobte zvolenej 

cieľovej skupine. Jazyk, ktorým oslovujete potencionálnych klientov ich musí 

presvedčiť k nákupu. Texty nepíšte ako by ich generoval robot! Musia sa prihovárať  

zákazníkom.

Ak ponúkate tínedžerské oblečenie, vyjadrujte sa uvoľnene, tykajte, do textu umiestnite 

emócie. Pri predaji manžetových gombíkov pre úspešných pánov v texte vykajte, a píšte 

na úrovni.

VYNECHAJTE ODBORNÉ  
TERMÍNY

A k to vyslovene nevyžaduje Váš produkt, vyhnite sa odborným slovám. Vy im ro-

zumiete, ale zákazník nemusí. Vyvarujte sa množstvu cudzích slov a zložitým frá-

zam. Nepoužívajte ani trpný rod. „Bol namaľovaný“ nahraďte „namaľovali sme“.
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UDRŽTE POZORNOSŤ  
ZÁKAZNÍKA
Na displeji sa ťažšie číta. Preto texty na web štruktúrujte. Ako? 

 Nadpisy, odstavce, odrážky, zvýraznené kľúčové slová, obrázky

 Píšte kratšie vety

 Text by mal byť zložený z odstavcov, ktoré majú max. 4 riadky

 Do každého odstavca píšte iba jednu myšlienku

 Najdôležitejší je prvý odstavec. Zhrňte v ňom, o čom je váš článok

AKO PÍSAŤ NADPISY

N adpis hovorí o tom, čo sa píše v texte pod ním. Musí byť výstižný a zaujímavý. 

Vytvorte ho z kľúčových slov v základnom tvare, ktoré majú dobrú hľadanosť na 

webe. Používajte v nich slovesá, nie len holé slová.

Pod nadpis H1 umiestnite nadpis H2, kde dostanete ďalšie kľúčové slová. 

Príklad:

H1: Perlové náušnice Swarovski
H2: Elegantné náušnice z perál Swarovski na ples

KAM UMIESTNIŤ KĽÚČOVÉ 
SLOVÁ?

K ľúčové slová umiestňujte do textu primerane. Ak Vašu stránku bude tvoriť iba 

odstavec kľúčových slov, nebude sa to dať čítať. Navyše Google Vás za to môže 

penalizovať a Váš eshop nezobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania.
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Dôležité kľúčové slová zvýraznite, uľahčí to čitateľovi skenovanie textu. Podčiarkovanie 

kľúčových slov nie je vhodné. Podčiarknuté slová môžu budiť dojem, že sú to odkazy 

a užívateľ na ne zbytočne kliká. Určite to nebudí dobrý dojem.

TEXT SI PO SEBE SKONTROLUJTE

D ajte pozor na gramatické chyby v textoch. Hrúbky na stránke Vás neodprezen-

tujú v najlepšom svetle. Text si po sebe viackrát prečítajte, alebo ho dajte skon-

trolovať niekomu inému. Okrem chýb vám môže povedať, čomu v článku nerozumel.

NEKOPÍRUJTE CUDZIE TEXTY  
Z WEBU!

V yvarujte sa kopírovaniu textov z iných stránok. Nepoužívajte ani ten istý text pri 

rôznych produktoch vo Vašom eshope. Za duplicitný obsah Vás môže Google 

opäť penalizovať.

Vhodné kľúčové slová si vyhľadajte napríklad cez  
ubersuggest.org.

TIP:
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TIPY AKO SA STARAŤ O ESHOP 
NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

KAPITOLA

A by zákazník nakúpil vo Vašom eshope, musí o Vás vedieť. A čo je v dnešnej dobe 

lepšie na šírenie informácii ako sociálne siete? Integrujte sociálne siete do Vášho 

eshopu na úvodnú stránku, do detailu produktu, pod články... Môžete si byť istý, že spokojní 

zákazníci povedia o Vás a Vašom tovare svojim priateľom.

8



PREČO SI VYTVORIŤ FIREMNÝ 
PROFIL NA SOCIÁLNYCH 
SIEŤACH?

R egistrácia na sociálnych sieťach je nutnosť. Sú to platformy ako stvorené pre Vašu 

propagáciu. Ich jadro tvorí komunikácia a vzťahy medzi ľuďmi a Vy máte perfeknú 

príležitosť budovať vzťahy so svojimi zákazníkmi. Okrem toho sledujete konkurenciu, 

viete čo sa deje a na ich ponuky môžete včas zareagovať.

PUBLIKUM NEUSTÁLE  
ZVÄČŠUJTE

K valitný obsah pritiahne slušnú užívateľskú základňu. Zdieľať môžete nielen správy, 

ale aj články, fotky, videá, informovať zákazníkov o svojich akciách a zapojiť ich do 

súťaže, či diskusií. Zaujímavým obsahom podporíte virálne šírenie informácii o Vašom 

tovare.

To, či ste na sociálnej sieti úspešný Vám ukáže spätná väzba od zákazníkov. Pod-

porujte komunikáciu na Vašej stránke. Buďte v neustálom kontakte s fanúšikmi. Snažte 

sa vždy včas odpovedať na komentáre, moderujte diskusiu vľúdne a ukážte im, že vám 

na nich záleží.

Dajte si pozor na negatívne komentáre. To neznamená, že ich máte mazať. Práve na-

opak! Problém vysvetlite tak, aby ste sa s klientom nehádali. Presuňte komunikáciu do 

súkromných správ, či na email. Dôvera sa získava ťažko, no rýchlo ju môžete stratiť.
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ŠÍRTE INFORMÁCIE O VÁS  
SYSTEMATICKY

T akýmto šírením môžeme označiť platené reklamy na Facebooku. Investícia nie je 

vysoká a určite sa oplatí hlavne zo začiatku. Sami si reklamu vytvoríte a zacielite 

na skupinu ľudí, pre ktorých bude určená. Platby si regulujete tiež sami nastavením 

denného rozpočtu.

SOCIÁLNE SIETE, KTORÉ SA 
OPLATÍ VYUŽÍVAŤ 

F ACEBOOK

Facebook je najrozšírenejšia sieť, a preto by ste na ňom mali svoju firmu propagovať. 

Môžete osloviť obrovské množstvo ľudí naraz. Pravidelná správa facebook page je 

základom úspechu.

 T WITTER

Twitter u nás ešte nie je používaný v takej miere ako vo svete. Napriek tomu sa oplatí ho 

využívať. Správy sa na twitteri šíria bleskurýchle, a tak isto rýchlo sa dostanú aj k Vašim 

potencionálnym zákazníkom.
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 YOUTUBE

Ak tvoríte videá, alebo chcete svoju firmu prezentovať týmto spôsobom, vytvorte si pro-

fil na youtube. Videá potom môžete ľahko zdieľať aj na sociálnych sieťach. Video spája 

obraz zo zvukom a je to výborná forma prezentácie Vašich produktov.

 PINTEREST

Fotky produktov môžete zdieľať cez Pinterest. Ľudia si radi pozerajú pekné obrázky, tak 

im ukážte tie Vaše.

 I NSTAGRAM

Pomocou mobilných telefónov môžete zdieľať obrázky, ktoré sa dajú pomocou  

Instagramu pekne upraviť.

Nestačí si stránku či profil na sociálnej sieti iba založiť, treba sa o neho pravidelne starať.
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ZÁVER

K aždý deň pribúda množstvo nových eshopov v rôznych segmentoch podnikania, 

ktoré majú problém sa rozbehnúť a nevedia, kde robia chyby. Veríme, že sme Vám 

v ebooku priblížili základy budovania úspešného eshopu a nájdete v ňom inšpiráciu pre 

svoj vlastný eshop. Oslovte nás a radi Vám pomôžeme dosiahnuť Vaše ciele.

Systém pre úspešné eshopy, bežiaci  
v cloude, optimalizovaný pre efektívnu  
a rýchlu administráciu

http://sellio.net
http://sellio.net
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