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Prohlášení 

Veškeré rady obsažené v tomto dokumentu berte jako zdroj inspirace a doporučení pro inzerci vašeho e-

shopu. Nejsem zodpovědná za případnou špatnou aplikaci a její selhání či nepochopení daného tématu. 

 

O mně 

 
Jmenuji se Petra Sedláková Mikulášková. Jsem e-shopová konzultantka na 
volné noze. 
 
Z mé brněnské kanceláře pracuji s klienty na optimalizaci e-shopů, lepšího 
využívání zbožových srovnávačů a nastavování produktových kampaní na 
Googlu či Seznamu. 
 
 
6 let jsem provozovala e-shop Palelo.cz 
Palelo.cz bylo pro mě bylo odjakživa studnou zkušeností. Dodalo mi 
reálnou představu o každodenních potřebách i obtížích majitele e-
shopu. Technicky se jednalo o kombinaci e-shopu na míru s krabicovým 
řešením. 
 
 
 
Napsala jsem bestseller  
V květnu 2012 jsem vydala jako spoluautorka publikaci „Jak vytvořit 
úspěšný a výdělečný internetový obchod“. Zkušenosti jsem čerpala od 
lidí z oboru i od samotných majitelů e-shopů. V březnu 2015 vyšla 
aktualizovaná verze. K 30.6.2018 se prodalo 4651 kusů. 
 
 
 
2 roky jsem školila Certifikaci Heureky 
Společná příprava projektu Certifikace Heureky mi přinesla plno nových 
zkušeností. Připravovala jsem a odškolila přípravné kurzy Heureky včetně 
certifikačních testů. Projekt jako takový nahradil v roce 2018 program 
Heureka partner. 
 
 
Vzdělání, které mi pomohlo 
Obdržela jsem individuální certifikát pro Google Analytics a Google nákupy a stala jsem se 
certifikovaným partnerem aplikace Mergado. Vlastním certifikát pro biddovací automat Bidding Fox a 
jsem Ověřeným partnerem cenového srovnávače Zboží.cz a Heureka.cz. 
 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Jak pracovat s eBookem?  

1) Zaměřte se na to, co zrovna potřebujete 
Vybírejte tipy, co se vám hodí právě teď nebo se podívejte na konkrétní sekci s tipy. Na každý e-shop se 
totiž může hodit něco jiného. 
 
2) Ujistěte se, že všemu rozumíte 
Aneb vícekrát si přečtěte to, co vám není jasné. Vytisknete-li si eBooky, poznačte si barevně v obsahu to, 
co si potřebujete znovu přečíst. 
 
3) Začnete tip používat v praxi 
A to je asi ta nejtěžší část z toho všeho. Jděte do akce, byť by to mělo být stylem 1 tip za 1 měsíc. I to se 
počítá! 
 
4) Nenechte to v šuplíku. 
Je totiž jedno, kolik tipů si přečtete. Jestliže je nezačnete okamžitě využívat, již se k nim horko těžko 
budete vracet. 
 

Chci, aby vám tento e-book maximálně pomohl a vzali jste si z něj co nejvíce – aplikujte 

poznatky do praxe, je to důležitější, než studium teorie! 

 

Nultý tip: 100% záruku vám dá snad jen blázen 

Bude to fungovat? Možná to je otázka, která vás napadá, když se pouštíte do čehokoliv nového. 

Odpověď na ni není jednoduchá, proto ke všemu, co se ode mě dozvíte, přistupujte s rozmyslem! 

Mezi mými klienty je jeden velmi specifický – má více e-shopů a na každém z nich má trochu odlišné 
zboží. Jeden z e-shopů je skutečná speciálka, která nefunguje v rámci žádné placené propagace ani 
průměrně. A přesto se najdou tací, kteří to zpochybňují, leč nemají pádné argumenty, proč si to myslí. 
 
Kdo by si koupil anatomický model lidské páteře na Zbozi.cz? Pokud jste na pochybách, mám 
to vyzkoušené a hádejte, jaký je výsledek :)  
 
Chci vám tímto sdělit, že vše, co se ode mě dozvíte, nemusí 100% ve všech případech u vás fungovat. Je 
potřeba se na věc dívat s rozmyslem, a tak trochu selským rozumem. Berte ohled na to, co prodáváte, za 
kolik, kde, jaké služby k tomu nabízíte a jaké jsou vaše finanční možnosti……. 
 

  

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Pilíře e-shopu 

1. Nedávejte nikomu hlavní přístup do svých účtů 

I v případě, že se vám o účty stará někdo jiný, mějte k nim hlavní přístup. Předejdete tak komplikacím 

v budoucnosti. 

Nikdy nevíte, co se může stát, a tak byste za žádných okolností neměli nikomu dávat plnou kontrolu nad 
vašimi účty. Pokud už tak činíte, měl by to být člověk, kterému 100% důvěřujete a máte s ním dobré 
zkušenosti. 
 
Ujistěte se tedy, že jen vy máte hlavní přístup k: 
 

• Hostingu a administraci e-shopu 
• Měřícím nástrojům (Google Analytics) 
• Profilům na sociálních sítích 
• Reklamním účtům (PPC a další) 

 
To samé platí i pro doménu, která by měla být zaregistrována na vaše jméno nebo jméno vaší 
společnosti. 
 
Takto vypadá správa uživatelů v adminu mého webu Petramikulaskova.cz 
 

 
 
V Google Analytics najdete přehled v sekci Administrátor – Správa uživatelů. Nejvyšší úroveň přístupu se 
označuje jako Správa uživatelů, Upravit, Spolupráce, Číst a analyzovat a je na úrovni účtu. 
 

 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/wordpress-admin.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/palelo-analytics.png
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Vlastnictví domény si můžete pro CZ doménu ověřit na www.nic.cz/whois/ 
 

 
Obdobně si ověřte, jak jste na tom s úrovní přístupu do dalších webových služeb, které využíváte. 
Najdete-li mezi uživateli nic neříkající jména, tak prvně zapátrejte, komu patří. Teprve pak je mažte – 
ono i smazání určitého uživatele může mít negativní dopady, ale o tom vám povím zase jindy. 
 
S přístupy a jejich udělováním mám bohaté zkušenosti - často se zapomíná na odebrání přístupu. Prostě 
poptáte marketingovou spolupráci, která nedopadne, a přístup již neodeberete. Druhým nešvarem e-
shopařů jsou chybějící přístupy a neúplná práva ke službě. Typicky kód Google Analytics do stránky vloží 
dodavatel e-shopu, ale již vám nedá přístup do účtu, protože ví, že data nikdy analyzovat nebudete. V 
lepším případě vám přístup udělí, ale bez možnosti přidávat další uživatele k účtu. Každoročně tento typ 
problému řeším několikrát. 
 

 

Budování důvěry 

2. Myslete dlouhodobě a už od začátku budujte svoji značku 

Pokud to s e-shopem myslíte opravdu vážně, už od začátku je potřeba počítat s budováním brandu a 

přizpůsobovat k tomu všechna rozhodnutí. 

Možná, že teď své značce nepřiřazujete takovou váhu. Třeba se vám daří přivádět zákazníky přes dobré 
pozice ve vyhledávačích, díky dobře nastaveným kampaním nebo konkurenčním výhodám. 
 
Je však potřeba myslet dopředu. Tyto kanály mohou kdykoliv ztratit svoji efektivitu a vás tak může 
zachránit jen síla vašeho brandu. 
 
Vaším cílem je, aby si zákazníci spojovali poptávané zboží s vaším jménem. Například když budou hledat 
českou kosmetiku, měli by si ji automaticky spojit s e-shopem Palelo.cz. 
 
To se pak může promítnout třeba i v klíčových slovech. Začnou vyhledávat výrazy jako „česká kosmetika 
palelo“ a můžete si být jisti, že můj e-shop na nich bude s vysokou pravděpodobností nejvýše. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://www.nic.cz/whois/
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/palelo-domena.png


  7 

 

 
Asi nejlepším českým příkladem silného brandu je Alza.cz. Lidé běžně hledají „alza mobily“ nebo jméno 
e-shopu rovnou napíšou do adresního řádku. 
 

 
 
Alza totiž nabízí vyladěné služby, které následně doplnila masivní (až otravnou) reklamou. Díky tomu 
dnes těží z obrovského počtu zákazníků a vyšších konverzí, ačkoliv třeba nemají ty nejlevnější ceny na 
trhu. 
 

Tvoření prodejních textů 

3. Tlačítka musí vyzývat k akci a být současně srozumitelná 

Tlačítka e-shopu by měla být popsána tak, aby každý zákazník ihned věděl, co na něj čeká, poté co na 

ně klikne. 

Podívejte se na svůj e-shop, třeba do košíku. 
 
Jako první vás jistě zaujmou tlačítka, pomocí kterých se zákazník přesouvá mezi kroky objednávky. 
 
Co na nich máte napsáno? Něco jako strohé „Pokračovat“ nebo více detailnější „Pokračovat na výběr 
dopravy“? 
 
Takových tlačítek je daleko více, například: 
 

• Odebírat 
• Dokončit objednávku 
• Registrovat se 
• Stáhnout 
• Přihlásit se 

 
Nic neobvyklého. 
 
Zkuste se teď ale zamyslet, jak tyto texty můžete upravit, aby více vyzývaly ke kliknutí a přitom nebyly 
přehlcené. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/google-alza.png
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A nemusí jít jen o tlačítka na e-shopu. Stejný postup můžete použít i v bannerech nebo v jiné internetové 
reklamě. 
 
Až texty upravíte, nezapomeňte je i nadále testovat, pokud vám to vaše návštěvnost a technické zázemí 
dovolí. 
 

Řekněte, které tlačítko na vás působí více svazujícím dojmem? 

Je to tlačítko „Koupit“? 

 
 

Nebo „Přidat do košíku“? 
 

 
Při úpravě textu se zkuste vžít do role zákazníka, pro kterého je tlačítko vytvořené. 
 
Netvořte zbytečně dlouhé texty. Raději najděte tu správnou hranici mezi výzvou a stručností, aby 
zákazník na první pohled pochopil, co ho po kliknutí na tlačítko čeká. 
 

Jak na vás působí taková tlačítka? 

Tlačítko „Přejít k objednávce“ není dostatečně specifické, není tak zcela jisté, co po jeho kliknutí 
následuje. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/koupit-1.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/pridat-do-kosiku.png
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Ovšem stačí jen změnit text na „Pokračovat k volbě dopravy a platby“ a hned víte, že v dalším kroku 
budete vybírat způsob doručení a platby. 
 

 
 

Podívejte se, zdali vám váš e-shop umožňuje změnu popisu tlačítek. Některá technická řešení to 
umožňují přes svoji administraci. 
 

 
 

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/kvalitni-1.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/kvalitni-2.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/webareal-admin.png
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Zvyšování konverzí 

4. V nákupním košíku uveďte informaci o dopravě zdarma 

Pokud mají vaši zákazníci chtít získat dopravu zdarma, musíte jim nejdříve sdělit, že tu možnost vůbec 

mají. 

Není zákazníka, kterého by doprava zdarma nepotěšila. I já se snažím nakupovat tak, abych nemusela 
platit za doručení, a to ve více jak 80% případů! 
 
Bohužel ne každému e-shopu se podaří informaci o dopravě zdarma v košíku prodat - neumí s ní 
pracovat nebo neví o tom, že s ní mohou pracovat. 
 
Není to jen o tom, že dopravu zdarma zobrazíte v momentě, kdy pro ni zákazník splnil všechny 
podmínky, ale zejména o tom, že ještě před tím zákazníka nalákáte na její získání. 
 
Zkuste mu třeba pod přehledem zboží říci, co ještě musí udělat, aby ji získal. Uveďte také, na jaké formy 
přepravy se doprava zdarma vztahuje. 
 

 
 
Jestliže zákazníkovi chybí do získání dopravy zdarma jen pár desítek korun, často ještě něco do košíku 
přihodí. Mějte tomu, samozřejmě s ohledem na vaše možnosti a marže, přizpůsoben prodejní sortiment. 
Tj. zařaďte do prodeje i levnější věci, které mohu magickou hranici pro dopravu zdarma prolomit. 

Jak s dopravou zdarma e-shopy nakládají? 

Některé e-shopy nabízejí dopravu zdarma s tím, že doručení trvá déle, než je obvyklé. Pokud zákazník 
chce doručení do druhého dne, musí si zvolit placenou alternativu.  
 
Vyzkoušela jsem si tuto věc na jednom z e-shopů, kde jsem se starala o marketing a současně dělala 
admina e-shopu. Měli jsme dopravu zdarma od 1 000 Kč s tím, že zákazník nevěděl, který přepravce jim 
zboží doveze. V košíku jsem uvedla, že doručení trvá obvykle 3-4 pracovní dny. Pobočně k dopravě 
zdarma jsme měli Geis za 70 Kč a Českou poštu za 95 Kč, dále pak Zásilkovnu za 60 Kč. Výsledek? V 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/hsport-kosik.png
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průměru za období září až říjen využilo dopravy zdarma u všech objednávek B2C v částce nad 1000 Kč 
přibližně 36%. Zbývající zvolili placenou formu přepravy.  
 

 
Ukázka z MALL.cz 

 
Obvyklou hranicí pro získání dopravy zdarma je částka 1 000 Kč. Máte-li ve svých maržích dostatečný 
prostor, určitě tuto hranici doporučuji. 
 
Já sama, když už mám zboží v košíku za 700 Kč nebo více, si raději přihodím další věci, abych na tento 
bonus dosáhla. 
 
Doprava zdarma je stále jedním z velkých lákadel na zákazníky. 
 
 

 

Vyladění objednávkového procesu 

5. Na uplatnění slevových kupónů upozorňujte, jen když máte k tomu 

důvod 

Slevové kupóny mohou být dvousečnou zbraní, kvůli které můžete přijít o zákazníky, jestliže ji špatně 

uchopíte. 

Kolik z vašich zákazníků získá slevový kupón? Několik procent měsíčně? 
 
A jak jsou na tom ti ostatní? Co když po zjištění, že nějaký kupon existuje, začnou prohledávat celý 
internet, až je to nakonec tak rozptýlí, že u vás ani nedokončí nákup? 
 
Bohužel, i tohle se stává a je potřeba se tomu vyvarovat. 
 
Zbytečně tak neupozorňujete na existenci slevových kupónů zobrazováním velkého pole k jejich zadání. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/mall-doprava.png
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Tohle totiž žádný zákazník nepřehlédne a je tak možné, že se bude najednou snažit o kupónech dozvědět 
více. 
 
Snažte se formulářové pole pro vložení kódu kupónu spíše upozadit. Bohatě stačí, když bude ve formě 
textového odkazu, který není tolik na očích a zároveň ho zákazníci s kupónem bez problémů najdou. 

 
 

Až po kliknutí na odkaz se objeví formulářové pole pro vložení kódu kupónu. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/brus-kupon.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/fitkup1.png
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Pro jistotu ještě zákazníkům v e-mailu řekněte, jak jejich kupón uplatnit. 
 

 
 

A jestliže u vás zrovna neprobíhá žádná akce s kupóny, tak odkaz raději skryjte. Zobrazujte jej pouze 
tehdy, když máte aktivní kupóny. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/fitkup2.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/manutea-kupon.png
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Tip: Lepší označení pro slevový kupón je „Dárkový poukaz“. Nejen že to zní lépe, ale 

také to nutně nevyvolává pocit, že zákazník něco propásl, pokud takový kupón 

zrovna nemá. 

 

 
 

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/pal-kupon.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/fitkup3.png
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Stanovení cen 

6. Vzájemně se doplňující zboží nabízejte v tematických setech 

Zákazníci ocení, když správně předpovíte jejich potřeby a připravíte jim úhledně zabalenou nabídku, 

kterou není možné odmítnout. 

Sety zboží, akční balíčky, dárkové balení či výhodná sada jsou skupiny zboží, které by měly zákazníkům 
nabídnout: 
 

• Zajímavější cenu, než když by jednotlivé produkty nakoupili samostatně. 

• Produkt navíc, který nemohou zakoupit samostatně. 
 
Tyto sety sestavujte ze zboží, které spolu nějakým způsobem souvisí nebo si je zákazníci často 
objednávají najednou. 
 
Pokud takový set navíc označíte jako dárkové balení a využijete sezónních akcí, třeba Vánoc nebo 
Valentýnu, jistě se vám to vrátí ve formě zvýšené hodnotě objednávek. 
 
Internetové knihkupectví Megaknihy.cz například nabízí sety více knížek (označují se jako série), které 
spolu souvisí nebo na sebe dokonce navazují, a to za nižší cenu, než když by si je zákazník objednal 
zvlášť. 
 

 
 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/set-megaknihy.png
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Využívání marketingových kanálů 

7. Pravidelně kontrolujte funkčnost všech odkazů 

Vyhněte se komplikacím s vyhledávači a posílejte návštěvníky jen na ty stránky, které stále existují. 

Dokáže váš e-shop automaticky přesměrovat neexistující stránky? 
 
Takové stránky se často objevují v případě, kdy některé zboží stáhnete z prodeje. 
 
Stránka produktu přestane fungovat a všechny odkazy, ať už vaše interní nebo z jiných webů, začnou 
vést na stránku se stavovým kódem 404. 
 

 
 
Pokud tyto situace neřešíte, děláte obrovskou chybu! 
 
Přes jakýkoliv odkaz vedoucí na neexistující URL se totiž zákazníci i vyhledávače dostanou někam, kam 
vůbec nechtěli. Ani jednoho tak nepotěšíte. 
 
Vyhledávače pak mohou masivní nárůst neexistujících stránek dokonce penalizovat. Nemluvě o tom, kdy 
na takovou adresu posíláte návštěvnost z placené reklamy a zbytečně tak vyhazujete peníze.  
 
Z těchto důvodů je vhodné, abyste průběžně kontrolovali, zdali jsou všechny vaše URL adresy funkční, a 
rychle opravili případné chyby. 
 
K takové kontrole používám program Xenu Link, který si můžete zdarma stáhnout na některém ze 
softwarových uložišť. 
 
Jakmile si jej nainstalujete a spustíte, stačí zadat URL adresu vašeho e-shopu a nechat program, aby 
vyhotovil report. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_404
https://www.slunecnice.cz/sw/xenu/
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/slon-404.png
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Takový report vám pak ukáže nejen všechny URL adresy e-shopu, ale také informaci o tom, jestli je 
konkrétní adresa funkční nebo nebyla nalezena. 
 

 
 

Když u dané adresy kliknete pravým tlačítkem a zvolíte URL properties, tak se vám následně v dolní části 
zobrazí stránka, u níž je nefunkční odkaz. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/xenu-new.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/xenu.png
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Po zobrazení daného odkazu stačí najít daný odkaz a kliknutím se přesvědčit ... 
 

 
 

... že je odkaz nefunkční... 
 

 
 

Používání Google Analytics 

8. Získejte přesnější odhad hodnoty objednávky 

Abyste získali přesnější reporty, je potřeba z objednávek odstranit výši DPH a nákladů na dopravu. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/xenu-detail-1.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/xenu-fitness2.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/xenu-fitness3.png
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Google Analytics (dále jen "GA") měří nejen návštěvnost vašeho e-shopu, ale také realizované 
objednávky. 
 
Tzv. ecommerce modul dokáže v datech GA zobrazit, jaké zdroje návštěvnosti vám generují tržby a v jaké 
výši. Na základě počtu transakcí pak dopočítává konverzní poměr vašeho e-shopu. 
 
Programátoři tento skript většinou nastaví podle pokynů v oficiální příručce od Googlu. Tento skript 
následně odesílá celkovou hodnotu objednávky („revenue“) včetně DPH a nákladů na dopravu. 
 
Aby se vám data napříč reporty lépe vyhodnocovala, doporučuji, aby byla data o celkové hodnotě 
objednávky odesílána bez DPH a nákladů na doručení. 
 
Získáte tak daleko přesnější informaci o výši obratu vašeho e-shopu. Navíc data z placené reklamy, které 
vám možná už nyní reportují vaši marketingový specialisté, získají věrohodnější obraz. 
 

 
 

 

Zefektivnění práce s pc 

9. Zrychlete si vyplňování formulářů a psaní e-mailů s tímto programem 

Tahle vychytávka vám ušetří spoustu času při vyplňování formulářů stejnými údaji nebo psaní e-mailů 

se stejným oslovením a podpisem. 

Text Expandery jsou šikovná makra, která vám nadefinovanou zkratku automaticky zamění za uložený 
text. 
 
Například pokud napíši zkratku „fup“, automaticky se mi vypíšou fakturační údaje. 
 

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/analytics.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/petra-mikulaskova-1.gif
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Zkratka „dd“ se zase rychle promění v „Dobrý den, “ (i s čárkou a mezerou na konci). 
 
To jsou jen 2 příklady, jak lze program využít. Určitě si umíte již nyní představit, co všechno si s tím 
můžete předdefinovat - texty pro vyplňování přihlašovacích a fakturačních údajů nebo šablon e-mailů. 
 
Také je můžete použít jako opravu překlepů u slov, která vám při psaní činí potíže nebo jsou příliš dlouhá 
a často je používáte. Stačí si pro slovo vytvořit zkratku, kterou pak nahradí jeho správná varianta. 
Používám to u slov e-mail a e-shop. Napíši email a program mi jej předělá do tvaru e-mail. Nemusím tak 
dopisovat pomlčku (jsem zvyklá psát verzi bez pomlčky). 
Velikost uloženého textu ale není nijak omezená. Můžete si tak vytvořit i delší řetězce, například celé 
šablony odpovědí v zákaznické podpoře, které pak jen doplníte o osobní informace. 
 
Pro Text Expandery lze používat AUTOhotkey, skript zdarma, který se upravuje přes editační soubor. 
Kompletní nápovědu najdete na blogu Daniela Gamrota. 
 

 
 
Používat můžete i aplikace. Např. PhraseExpress, který se funkčností moc neliší, ale nabízí daleko lepší 
uživatelskou přívětivost. Pro nekomerční použití ho můžete použít zdarma, jinak je potřeba zakoupit 
licenci. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://ahkscript.org/
http://danielgamrot.cz/autohotkey-automatizace-psani-klavesove-zkratky/
http://www.phraseexpress.com/
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/autohotkey.png
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Dále existuje velké množství programů nebo skriptů pro Windows, macOS a dokonce i iOS a Android. 
 

• Mimo PhraseExpress (který je i pro macOS nebo Android) můžete využít také Text Expander for 
Windows. 

• Majitelé Macu si mohou stáhnout třeba Text Expander (s verzí i na iPhone) nebo aText. Případně 
si můžete takový základní expandér nastavit přímo v systému (Systém Preference -> Keyboard -> 
Text). 

 
 
 
 

90 tipů pro e-shopy 1 

Chcete více zákazníků a více peněz? Nestačí vám nynější 

výsledky vašeho e-shopu? Hledáte inspiraci ke změně, protože 

vám rostou náklady? 

 

Příležitost najdete v 90 tipech pro e-shopy 1, zde najdete 90 

praktických tipů. V mnoha případech, snadno a rychle, 

objevíte možnosti neobvyklého růstu. Zkrátka na váš čeká 

jeden z nejpropracovanějších produktů pro e-shopy a jejich 

majitele/správce. 

 

 
 

E-book 99 tipů pro E-SHOPY 1 najdete tady » 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://textexpanderwindows.com/
http://textexpanderwindows.com/
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/phrase-u.png
https://www.petramikulaskova.cz/produkty/
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Seznam všech tipů uveřejněných v eBooku 

PILÍŘE E-SHOPU 

1. Nedávejte nikomu hlavní přístup do svých účtů 
2. Základní pravidla, která vám ulehčí výběr domény 
3. Na spolupráci se špatným dodavatelem můžete pořádně doplatit 
4. Pokud používáte zkopírované smluvní podmínky, děláte velkou chybu 
5. Aby byl váš e-shop úspěšný, musíte neustále provádět tuto činnost 
6. Delegace: na co se zaměřit nejdříve a kde najít výpomoc? 
7. Vyvarujte se komplikací a vždy kontrolujte výstupy externistů 
8. Ujasněte si výhody svého e-shopu a porazte konkurenci 
9. Proč byste se o zákazníky měli starat jako o své vlastní děti? 

Budování důvěry 

10. Myslete dlouhodobě a už od začátku budujte svoji značku 
11. Zákazníci musí nejdříve zboží vidět, aby u vás nakoupili 
12. Zaručte svým zákazníkům, že tu pro ně budete i po nákupu 
13. Provozujete kamennou prodejnu? Všem to řekněte! 
14. Pomáhejte svým zákazníkům také po telefonu 
15. Pochlubte se na svém e-shopu certifikacemi a oceněními 
16. Nebojte se na webu ukázat sebe a své kolegy 
17. Smažte všechny fotografie z fotobanky a udělejte si své vlastní 
18. Nechte své zákazníky, aby vás blíže poznali a tím si vás lépe zapamatovali 
19. Uplynuly 3 vteřiny a ještě nevím, co prodáváte 
20. Zvyšte si autoritu publikováním článků (nejen) na svém webu 

Tvoření prodejních textů 

21. Tlačítka musí vyzývat k akci a být současně srozumitelná 
22. Vždy vyplňujte titulek a popisek stránky, aby vyhledávač našel váš e-shop 
23. Pečlivě volte slova, kterými komunikujete se svými návštěvníky 
24. Formulujte své konkurenční výhody jinak než vaše konkurence 
25. 5 základních pravidel, kterých byste se měli držet při textaci e-shopu 
26. Co by mělo v textu být, jak by měl vypadat a jaká jsou základní pravidla typografie? 
27. Pokud zanedbáváte popisky kategorií, děláte větší chybu, než si myslíte… 
28. Každý produkt je jiný, ale tyto 3 části popisku musí mít všechny z nich 
29. Neodpovídejte pořád na ty samé dotazy, sepište je na jedno místo 
30. 5 tipů, jak zkontrolovat text, aby vám už neutekla ani jedna hrubka 

Zvyšování konverzí 

31. V nákupním košíku uveďte informaci o dopravě zdarma 
32. Cenu za dopravu umístěte na dobře viditelné místo 
33. Pokud nabízíte jen jednoho přepravce, děláte velkou chybu 
34. Zvyšte možnosti platby a zákazníci vám to zaplatí ve formě většího počtu objednávek 
35. Nabízíte zákazníkům tyto služby? 
36. Vyzná se zákazník ve vašem e-shopu? 
37. On-line chat vyžaduje rychlou zpětnou vazbu 
38. Optimalizujte nejen placenou reklamu, ale i konverzní poměr e-shopu. 
39. Používejte uživatelské recenze 
40. Nakupují u vás zákazníci přes mobil? 

Vyladění objednávkového procesu 

41. Na uplatnění slevových kupónů upozorňujte, jen když máte k tomu důvod 
42. Z nákupního košíku odstraňte všechny rušivé prvky 
43. Tlačítka musí být výrazná, srozumitelná a vždy na očích 
44. Neříkejte si o zákazníkovu adresu, pokud ji k dodání objednávky nepotřebujete 
45. Objednávkový formulář musí upozorňovat na nevyplněná nebo chybná políčka 
46. Zákazník musí vědět, v jakém kroku košíku se právě nachází 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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47. Začněte používat děkovací stránku na více než jen poděkování za objednávku 
48. Tyto chyby ve formulářích by vás mohly stát další objednávky navíc. 
49. Kolik si účtujete za dopravu? 
50. Rekapitulace nákupu ano nebo ne? 

Stanovení cen 

51. Vzájemně se doplňující zboží nabízejte v tematických setech 
52. Slevové kupóny musí být lákavé a časově omezené 
53. Prodejní cena je pouze jeden faktor při rozhodování o nákupu 
54. Obchodníci milují číslo 9 – a hned vám povím proč… 
55. Potřebuje váš e-shop cenovou strategii? 
56. Usilujete o obrat nebo o zisk? 
57. Jak (ne)podlézat zbytečně zákazníky slevou za registraci 
58. Být nejlevnější není zárukou, že budete prodávat více 
59. Znáte dlouhodobou hodnotu vašeho zákazníka? 
60. Kouzlo časově omezených slev 

Využívání marketingových kanálů 

61. Pravidelně kontrolujte funkčnost všech odkazů 
62. Pravidelně kontrolujte chybná nebo neúplná data u produktů 
63. Všechny vstupní stránky e-shopu jsou důležité, nejen ta domovská 
64. Překonejte svůj strach a neustále zkoušejte nové věci 
65. Nehoňte se stále za novými zákazníky. Ale pracujte se stávajícími. 
66. Nepodceňujte rychlost načítání e-shopu 
67. Než začnete s propagací, tak si toto 100% ověřte 
68. Nesourodé zboží přináší vyšší finanční náklady na správu marketingových kanálů 
69. Nezapomínejte na firemní zápisy do vybraných katalogů 
70. Zadáváte svůj e-shop do vyhledávání? 

Používání Google Analytics 

71. Získejte přesnější odhad hodnoty objednávky 
72. Poznamenávejte si důležité události pro zpětné vyhodnocování 
73. Kontrola funkčnosti skriptu Google Analytics snadno a rychle 
74. Ulehčete si práci s oblíbenými reporty pomocí této jednoduché funkce 
75. Co to jsou utm parametry, proč je používat a jak na to? 
76. V utm parametrech se nejdříve musíte vyznat, abyste je mohli využít. 
77. Nesledujte objednávky jen podle posledního zdroje návštěvy 
78. Při malém počtu objednávek se zaměřte na sledování mikrokonverzí 
79. Pokud sledujete pouze jeden výběr dat, můžete toho v budoucnu litovat. 
80. Odfiltrujte si z Google Analytics své vlastní stopy, abyste získali co nejčistší data. 

Zefektivnění práce s pc 

81. Zrychlete si vyplňování formulářů a psaní e-mailů s tímto programem 
82. Pokud řešíte e-maily hned po ránu nebo před spaním, děláte chybu 
83. Kdy a proč používat online sdílení dokumentů a souborů? 
84. 25 klávesových zkratek, které vám už navždy změní práci s klávesnicí 
85. Jediná dovednost, kterou musí umět každý, kdo pracuje na počítači 
86. Tahle jedna funkce vám pomůže s efektivnější správou e-mailů 
87. Jak se nenechat rozptýlit internetem a lépe se tak soustředit na práci? 
88. Proč jsem si nainstalovala Adblock a co všechno vlastně dokáže? 
89. Své nejpoužívanější webové stránky mějte vždy jen na jedno kliknutí 
90. Zase jste zapomněli heslo? Tenhle nástroj si ho bude pamatovat za vás  

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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90 tipů pro e-shopy 1 
Chcete více zákazníků a více peněz? Nestačí vám nynější 
výsledky vašeho e-shopu? Hledáte inspiraci ke změně, protože 
vám rostou náklady? 

 

Příležitost najdete v 90 tipech pro e-shopy 1, zde najdete 90 

praktických tipů. V mnoha případech, snadno a rychle, 

objevíte možnosti neobvyklého růstu. Zkrátka na váš čeká 

jeden z nejpropracovanějších produktů pro e-shopy a jejich 

majitele/správce. 
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