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Než se do toho vrhnete, je třeba ujasnit si několik
ZÁSADNÍCH VĚCÍ.
První z nich je ... 

PROČ POTŘEBUJETE NOVÝ WEB NEBO E-SHOP?

Chcete světu ukázat svoji značku?
Vytvořit zajímavý blog?

Prodávat produkty v e-shopu?
 

VŽDY ZAČNĚTE OBSAHEM!
Obsah rozhoduje o tom, zda své potenciální zákazníky zaujmete 

a budou chtít u vás nakoupit.
 

 

 



CO TO VLASTNĚ ZNAMENÁ A JAK ZAJÍMAVÝ OBSAH

VYTVOŘIT?

KDO jsou vaši potenciální zákazníci?
JAKÝM ZPŮSOBEM s nimi máte ideálně KOMUNIKOVAT?
Kdo je VAŠE KONKURENCE? V čem se od ní ODLIŠUJETE? Proč si má
zákazník VYBRAT PRÁVĚ VÁS?
 JAK ZÁKAZNÍCI SKUTEČNĚ HLEDAJÍ v moři internetu produkt / službu,
které nabízíte?
 PROČ A JAK budovat se zákazníky vzájemnou DŮVĚRU A VZTAH?

Než se pustíte do tvorby samotné, odpovězte si na 
těchto 5 základních otázek, které vám pomohou ujasnit si, jaký obsah a

pro koho vlastně máte tvořit.
 

1.
2.
3.

4.

5.
 
 
 



 

KDO JSOU VAŠI ZÁKAZNÍCI?
 Je to podnikatel, firma? Potřebujete oslovit maminky

na mateřské nebo je vaším cílem člověk se zájmem o
sport, kulturu nebo ruční práce?

Víte, v jaké části ČR je hledat? Jaký mají průměrný
věk, vzdělání, jak bydlí?

CO O NICH VÍTE?
 

PROČ TO POTŘEBUJETE ZNÁT?

 



ABY JSTE VĚDĚLI, JAKÝM ZPŮSOBEM 
S NIMI NA STRÁNKÁCH

KOMUNIKOVAT.

Použijete tykání a uvolněnost nebo více konvenční přístup?
Budou vaše texty odborné či více hravé a uvolněné? 
Máte je vůbec zahrnovat spoustou textu nebo víte, že nemají
na čtení čas a raději se podívají na zajímavé video?

VŽDY VOLTE TAKOVÝ ZPŮSOB KOMUNIKACE, ABY SE
ZÁKAZNÍCI NA VAŠEM WEBU CÍTILI DOBŘE.



JAKÁ JE VAŠE KONKURENCE? 
 

JAK SE OD NÍ ODLIŠUJETE? 

Zjistěte o své konkurenci co nejvíce informací a
porovnejte, v čem se od ní odlišujete. V čem jste jiní,
jedineční a vypíchněte...

PROČ SI MÁ ZÁKAZNÍK VYBRAT PRÁVĚ VÁS!



CO A JAK ZÁKAZNÍCI NA INTERNETU
SKUTEČNĚ HLEDAJÍ?

MYSLÍTE SI, ŽE VÍTE, jak váš produkt nebo službu,
potenciální zákazníci hledají? Je přeci jasné, že když
nabízíte úžasnou službu, díky níž lidé ušetří za elektřinu,
nazvanou "zátěžové měření", tak to lidé budou pod tímto
názvem hledat :)
A co když ne? Co když je toto označení "samozřejmé" jen
pro vás?

POMOZTE SVÝM BUDOUCÍM KLIENTŮM NAJÍT
VÁŠ SUPER PRODUKT / SLUŽBU TÍM, ŽE 

 POROZUMÍTE ŘEČI JEJICH KMENE.



JAK ZÁKAZNÍKA PŘIMĚT, ABY
NAKOUPIL VÁŠ PRODUKT / SLUŽBU? 

 Podařilo se! Zákazník dorazil až na váš web...ale jak jej
přimět, aby nakoupil? Nespoléhejte na náhodu.
MOTIVUJTE klienta! Jak na to? BUDUJTE SI PRO
ZÁKAZNICKÝ PŘÍSTUP - např. pozáruční servis nebo video
ukázku z vaší lekce angličtiny zdarma, drobný dárek k
objednávce apod.
Ukažte zákazníkovi, že vám na něm záleží a chcete, aby
nakupoval nebo spolupracoval pravidelně.

BUDUJTE SE ZÁKAZNÍKEM VZTAH.



BUDUJTE NEJENOM VZTAH, ALE I 
VZÁJEMNOU DŮVĚRU.

Dejte zákazníkovi možnost vás více poznat. Sdílejte na
webu svůj příběh, vaše vize do budoucnosti, 
hodnoty a priority, které máte...
Dáte tak prostor pro vytvoření vzájemné důvěry a chuti
s vámi spolupracovat nyní i v budoucnu.

PARTNERSTVÍ FUNGUJE I V OBCHODĚ.



Pokud již máte svých 5 odpovědí, pojďme si říct, 
JAK MAJÍ VAŠE STRÁNKY VYPADAT A CO MAJÍ UMĚT?

Vzhled, barvy, texty....zkrátka celý obsah je na vás.
Základní pravidlo však zní - stránky mají být:

 
PŘEHLEDNÉ
AUTENTICKÉ

FUNKČNÍ
 

Pokud si nejste jisti s jejich grafickou podobou, můžete se
inspirovat širokou nabídkou webových šablon nebo se poradit s

webovým designérem.
 
 



Obsah je král! Díky němu vás zákazník
najde, rozhodne se nakoupit a díky
navázání vztahu vám bude věrný i v
budoucnu. 
Proto buďte sví, buďte originální, ale
nezapomeňte používat selský rozum.
Slibujte jen to, co je reálné splnit.
Používejte VLASTNÍ TEXTY, nekopírujte
ostatní...ostatně, to by vám nepomohlo
ani z pohledu SEO.
VLASTNÍ FOTO působí vždy lépe než
dokonalost z fotobanky.
Nesnažte se návštěvníky informacemi
zahltit. Poskytněte však ty PODSTATNÉ
INFORMACE.

POUŽÍVEJTE KVALITNÍ A
AUTENTICKÉ FOTOGRAFIE, 

VLASTNÍ TEXTY A
NEBOJTE SE ANI VIDEA.



Dopředu si stanovte všechny technické
požadavky, které máte:
- napojení platební brány, dopravce, 
- možnost napojení na zboží vyhledávače
- automatizace
- CRM systém
- fakturační systém
- rezervační systém.....

VŠECHNY TYTO POŽADAVKY SI UJASNĚTE
PŘEDEM!!!
UŠETŘÍ ČAS, ENERGII I FINANCE, KTERÉ DO
TVORBY FUNKČNÍHO WEBU VKLÁDÁTE.

A CO MAJÍ STRÁNKY UMĚT, ABY
UŠETŘILI ČAS VÁM I KLIENTŮM?



JAK POUŽÍT VŠECHNY TYTO INFORMACE V PRAXI?

Udělejte ANALÝZU KLÍČOVÝCH SLOV, abyste věděli, co zákazníci na síti skutečně
hledají.
Udělejte průzkum / ANALÝZU vašich potenciálních klientů a KONKURENCE.
Připravte jasnou, přehlednou a jednoduchou STRTUKTURU CELÉHO WEBU.
Vypracujte obchodní TEXTY OBSAHUJÍCÍ KLÍČOVÁ SLOVA příznivá pro SEO.
Určete základní BARVY A FONTY, které budou korespondovat s dalšími částmi vaší
marketingové strategie, jako je logo, vizitky, tištěné materiály, reklamní předměty,  
sociální sítě apod.
Nastavte jasnou CENOVOU POLITIKU, věrnostní systém, služby či dárky navíc,
které chcete svým klientům poskytnout.
Stanovte si, jaké FUNKCIONALITY má webová stránka / e-shop mít.
Ujasněte si TECHNICKÉ POŽADAVKY na webovou stránku / e-shop - napojení
platební brány, dopravce, fakturačního systému, objednávkového či rezervačního
systému apod.
Zvolte si VHODNOU PLATFORMU pro váš online projekt.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.



JAKÉ NÁSTROJE VÁM V TOM POMOHOU?



Je to základ pro tvorbu webu i nastavení jasné,
marketingové strategie.

Jen díky ní budete vědět, co lidé na internetu
SKUTEČNĚ HLEDAJÍ.

A budete mít možnost jim jít naproti.
Máte-li tato potřebná data, můžete se pustit i do

hledání a srovnání s konkurencí. 
Nástroj, který vám pomůže být detektivem a
zjistit, jak si konkurence stojí, jaké kampaně

používá se jmenuje COLLABIM.
 

ANALÝZA KLÍČOVÝCH SLOV
ANALÝZA KONKURENCE

PŘEDBĚHNĚTE KONKURENCI !



Jednou z nejdůležitějších součástí výroby
webových stránek je návrh struktury a rozložení

webových stránek. Tento návrh může být v
různém rozsahu podle velikosti projektu, rozpočtu

a stanovených cílů. Velmi často je výstupem
přímo drátěný model stránek, takzvaný

wireframe. 
Návrh vytvářejte na základě předchozích analýz,
zejména analýzy konkurence a analýzy klíčových

slov.

 

NÁVRH STRUKTURY WEBU

PRO VYTVOŘENÍ STRUKTURY 
MŮŽETE VYUŽÍT ADI WIX EDITOR.

https://www.antstudio.cz/produkty/analyza-konkurence.htm
https://www.antstudio.cz/produkty/analyza-klicovych-slov-nab.htm


Design stránek by měl odpovídat nejen vaší
celkové marketingové strategie, ale také cílové

skupině, kterou chcete oslovit.
Na pěkných, přehledných stránkách si zákazníci

nakoupí s větší radostí, než na webu, ve kterém se
těžko orientují a není jim na pohled sympatický.

JAK MÁ WEB VYPADAT?

I DESIGN PRODÁVÁ!



Na trhu je spousta kvalitních webových či eshopových platforem, které můžete
využít.

Je třeba si tedy říct, co vše má web/eshop umět a kolik peněz do tvorby nebo
vývoje na míru chcete investovat.

JAKÁ PLATFORMA JE PRO VÁS IDEÁLNÍ? 
NEBO JE TŘEBA PROGRAMOVÁNÍ NA MÍRU?

NAJDĚTE ŘEŠENÍ, KTERÉ JE PRO VÁS NEJVHODNĚJŠÍ!



Pokud jste došli k závěru, že platforma WIX je pro vás ideální, pojďme si ukázat, jak s
tvorbou webových stránek začít.

 
Wix nabízí 3 editory - ADI, Wix Editor a Editor X.

 
ADI - je vlastně kompletně hotová šablona, u níž je možné upravovat texty, foto, základní
rozvržení. Nenabízí však možnost pokročilejší editace a práce se SEO.

Wix editor - je nejvíce používaným a jeho funkce jsou plně dostačující pro tvorbu webů i
eshopů.

Editor X - již nabízí možnost tvorby např. dynamických stránek, úpravy kódu apod. takže je
vhodnější pro pokročilejší uživatele s alespoň základní znalostí kódování.

MÁTE VŠE UJASNĚNÉ A VÍTE, CO PŘESNĚ
POTŘEBUJETE A CHCETE?



DESIGN WEBU - pokud nechcete stránky tvořit zcela od začátku s vlastním designem, potom
zvolte šablonu, která nejvíce vyhovuje vašim představám v rámci rozvržení a struktury. Ušetří tím
spoustu času.

ROZVRŽENÍ WEBU - pro správné responsivní zobrazení je třeba dodržovat okraje rozvržení stránek.
Pokud chcete mít obsah rozvržený po celé šířce obrazovky, je třeba použít prvky, které to umožňují.  
(pásy, sloupce, galerie...)

SEO A OBSAH - s obsahem pracujte od samého začátku tak, aby byl příznivý pro SEO. Důležité je
nastavení H1,H2 nadpisů, pojmenování fotografií (pro Google vyhledávač)

HOME PAGE - výkladní skříň webu, by měla obsahovat všechny podstatné informace a výzvy k akci
(aby zákazník např. nakoupil, kontaktoval vás, udělal rezervaci apod.)

MOBILNÍ VERZE - u Editoru Wix vychází z PC verze, kde je třeba provádět veškeré změny a úpravy. 

ZÁKLADNÍ VĚCI, KTERÉ JE TŘEBA PŘI TVORBĚ
STRÁNEK DODRŽOVAT.



INDEXACE NA GOOGLE- bez ní se vaše stránky nebudou zobrazovat ve vyhledávači.

GOOGLE ANALYTICS - díky datům z Analytics budete mít přehled, kdo a kdy stránky navštěvuje, co
jej nejvíce zajímá, jak dlouho zde setrvává apod. Tyto informace vám pomohou v dalších úpravách
stránek tak, aby se staly generátorem zisku z prodeje nebo nových kontaktů.

NAPOJENÍ DOMÉNY - doménu je vhodnější využít od českých poskytovatelů webhostingu stejně
jako emailové služby. Wix tyto funkce nabízí, ale jsou zbytečně drahé a komunikace je v případě
potřeby zdlouhavá.
 
PREMIUM PLÁN- prémiový plán je třeba, chcete-li web napojit na svoji doménu. Wix  nastavuje
automatické strhávání plateb za jeho prodloužení. Vhodnější je tuto službu vypnout, aby nedošlo ke
zbytečnému stržení platby, když web již nebude chtít využívat.

TESTOVÁNÍ - nechejte si nějaký čas na uživatelské testování, abyste vychytali všechny "mouchy".

ZÁKLADNÍ VĚCI, KTERÉ JE TŘEBA PŘI TVORBĚ
STRÁNEK DODRŽOVAT.



Máte již svůj online projekt hotov a nyní jej potřebujete co nejvíce zviditelnit? Způsobů se více a je
třeba si opět říct,  na koho cílíte, co od toho očekáváte a jaký máte rozpočet.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ - jaká sociální síť je pro vás ta pravá? Ujasněte si, kdo je váš cílový zákazník, kterého
potřebujete oslovit? Kde se nachází, co je pro něj typické, jak se chová,

PPC REKLAMA - Pokud máte nové webové stránky a potřebujete je co nejdříve dostat na vyšší
pozice ve vyhledávačích, využijte k tomu placené kampaně. 

EMAIL MARKETING - budujte svoji databázi umístěním formuláře na webu. Komunikujte s klienty,
posílejte zajímavé informace, slevy nebo motivujte k akci.

BLOG - články, které vám mohou pomoci budovat pozice ve vyhledávačích. Články, díky kterým
můžete informovat své potenciální zákazníky o novinkách v oboru, o vaší kompetentnosti a
znalostech.

PROPAGACE A ONLINE REKLAMA



Chcete se dozvědět o tvorbě webových stránek
a online reklamě více?

Sledujte můj Youtube kanál s WIX tipy a návody
nebo se přihlaste k odběru článků se

zajímavostmi v oblasti online marketingu
 na webu www.bestevent.cz

 
Děkuji za váš čas!

 
Veronika Knirschova

 
 


