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E-shopy mění svět nakupování. Online se dá nakoupit v podstatě vše, čehož 
využíváme téměř každý den. Tuto knihu jsme připravili na podporu e-commerce 
segmentu. Chceme ukázat nové a aktuální přístupy začátečníkům a přinést 
spojitosti i pro pokročilé hráče na poli internetového prodeje.

Obsah připravilo 50 autorů a 34 expertních firem. Společně jsme pro vás připravili 
komplexní pohled na problematiku e-shopů a všeho, co k tomu patří. V knize najde 
užitečné informace začínající online prodejce i ostřílený profesionál.

Štefan Polgári
Managing Director Dognet
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ÚVOD

Jsem moc rád, že čtete tyhle řádky. Tuto knihu jsme připravili společně s 50 autory 
a 34 expertními firmami s jediným cílem – posunout online marketing, e-commer-
ce a e-shopy na novou úroveň. V této knize si najde své začátečník, ale i ostřílený 
e-commerce profesionál. Je to komplexní shrnutí všeho, co nás při online prodeji 
čeká.

Prodej přes internet je jednoznačnou budoucností nakupování. Do online prostoru 
se přesouvá i prodej potravin, aut nebo domů. To vše bylo před pár lety víc než uto-
pie. Klasický offline retail samozřejmě nezanikne, ale bude stále víc ustupovat online 
prodeji. Ten si bude z koláče našich nákupů ukrajovat stále víc a víc. Proto je důležité, 
abychom zabrali a udělali naše e-commerce projekty lepší, efektivnější a dostupnější.

Jak se ukázalo v krizi covid-19, online nakupování umí doslova spasit běžného zákaz-
níka. Lidé zjistili, že se dá přes mobil nebo počítač nakoupit vlastně cokoliv. U mě byl 
vrchol, když jsem si přes mobil objednal bombičky na šlehačku. Věc, která se zkrátka 
přes internet běžně nenakupuje, se za pár dní zhmotnila u našich dveří.

A abych nezapomněl, děkuji autorům a firmám, které se do tvorby obsahu zapojily. 
Bez nich by tato kniha nevznikla. Věřím, že společně přispějeme k rozvoji celého 
slovenského i českého e-commerce trhu.

Proto dělejme online, dělejme e-commerce projekty, dělejme e-shopy. 
Je to budoucnost, kterou už několik let žijeme a budeme ji žít další 
desetiletí.

Štefan Polgári
Managing Director 
Dognet
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ZAČÁTEČNÍCI, 
VÍTEJTE!

Založení e-shopu dnes trvá pár minut. Doslova. 
Ale po nastartování e-shopu starosti teprve 
začínají. Logistika, sklady, faktury, platby, 
dodavatelé a hlavně marketing a reklama.  

To všechno vás čeká a nemine.

Dobrá zpráva ale je, že e-commerce služby 
a možnosti jsou dnes úplně jinde než před pár 
lety. Různé platformy dovolují začátečníkům 
začít vlastně okamžitě s minimálními náklady. 
Už to není jako kdysi, kdy bylo třeba hledat 

kamaráda, který musel e-shop naprogramovat. 
Pokud se do toho pustíte v roce 2022, základem 

bude marketing, reklama a kvalitní služba 
zákazníkovi, ne programování.

Tato kniha vám vysvětlí, co potřebujete 
vědět nejen při založení e-shopu, ale i při 
jeho vylepšování a rozšiřování. Je zkrátka 

pro každého, kdo se zabývá online prodejem. 
Ukáže nové možnosti nadnárodním e-shopům 
i mamince na mateřské, která právě začíná.
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INSPIRACE ZE SVĚTA 
E-COMMERCE

„Ve vodách e-commerce se pohybuji už nějaký ten rok. 
K tomu, abyste uspěli, je přímo nezbytné neustále živit 
vášeň pro nejnovější digitální a technologické trendy 
a zároveň být schopný rychle se adaptovat a implemen-
tovat inovace, které by zatraktivnily váš byznys směrem 
k zákazníkovi.“

Zuzana Pélyová 
E-commerce Manager Studio Moderna

„Hlavně se ničeho nebát! E-commerce je nejenom 
o zkušenostech, ale především o odvaze zkoušet 
nové věci, postupy a technologie. Neexistuje něco 
jako chybný krok, pouze krok, který se neosvědčil. Ale 
dokud ho neuděláte, nevíte, jestli právě tudy nepovede 
vaše cesta…“

Šimon Radil 
Internet Marketing Manager Möbelix

„Pokud jednou vstoupíte do světa e-commerce, zjistíte, 
že dosud jste žili pomalý život. Tady je všechno tak 
rychlé… Co je trendy dnes, zítra bude staré. To samé 
platí pro e-shopy. Neustálá implementace něčeho no-
vého a kreativního je jedinou možností, jak držet krok 
s konkurencí. Vyplatí se věnovat značnou část energie 
i servisu, který zvýší laťku pohodlnosti zákazníka o desít-
ky procent.“
 

Lucia Komorechová 
Marketing Director of Kompava.sk
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„V rámci e-commerce je v podstatě nutnost být stále 
v obraze, protože tento segment se velmi dynamicky 
mění. Je dobré mít ve všech základních oblastech 
hrubý přehled, ale brzy budou nejdůležitější dvě věci – 
skvělý produkt a zaměření se na spokojenost zákazníka. 
‚Pokud nepomáháte lidem, tak jen prodáváte zboží,‘ 
jak často tvrdí náš CEO Dalibor.“

Martin Anderko 
Head of Performance Marketing, GymBeam

„Po 25 letech na trhu s velkoobchodem jsme se roz-
hodli založit e-shop. Už je to 2,5 roku a nelituji tohoto 
rozhodnutí ani jednu jedinou minutu. Nejde primárně 
o obrat a relativní zisk z něj, ale o to, že nás to nutí růst 
a automaticky posouvá v našich obchodních praktikách 
a vědomostech, které jsme doteď neznali. Je to taky 
výborný nástroj pro bourání obchodních stereotypů 
a hledání nových cest ke stálým nebo novým obchod-
ním partnerům.“

Jozef Šteffek 
jednatel Wiky s.r.o.

„Uspět v prostředí e-commerce je v dnešní době ex-
trémně náročné. Mít produkt nestačí. Dokonce nestačí 
mít ani dostatek finančních zdrojů. Každý úspěšný 
e-shopař musí v sobě kromě obchodního ducha sklou-
bit schopnost jít s neustále se rozvíjejícími technolo-
gickými trendy, porozumět jim a v neposlední řadě být 
cílevědomý, vytrvalý a snažit se být vždy aspoň o jeden 
krůček před konkurencí.“

Ján Pazdúr 
CEO nabbi.sk
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„Ukázalo se jako velmi užitečné zavedení pravidelné 
týdenní e-commerce porady. Řešíme čísla výkonnos-
ti, hlavně podíl nákladů na obratu, konverzní poměr 
a návštěvnost. Nastavujeme a upravujeme e-commerce 
kroky na následující týden, definujeme kampaně na 
následující měsíc, s e-commerce týmem si projdeme 
všechna důležitá témata. Takto ‚nakrátko‘ – s týdenním 
horizontem – dokážeme využít příležitosti i eliminovat 
hrozby. Například pokud nám nesedí čísla – třeba nám 
stoupá podíl nákladů na obratu –, umíme flexibilně 
snížit rozpočet na přímé marketingové výdeje (hlavně 
FB, Google), abychom byli opět efektivní.“

Martin Guttman 
CEO Tuli

„E-commerce patří mezi nejrychleji rostoucí segment 
online světa. Pro Decathlon je esenciálním cílem být 
prospěšný pro lidi a planetu, to je základním pilířem 
pro naši omnichannel strategii. Neustále se snažíme 
inovovat, zlepšovat nabídku, kvalitu a odolnost našich 
produktů.“

Michaela Beladičová 
Communication Team Leader & Online Marketing 

Specialist DECATHLON

„Odhodlání, houževnatost a vize jsou základními ingre-
diencemi úspěchu v podnikání. Pokud k tomu přidáte 
neutichající žízeň po inovacích, chuť dát zákazníkům 
nejvyšší kvalitu a touhu být lepší než konkurence, vaší 
odměnou bude úspěšný e-commerce projekt. K udr-
žení úspěchu budete samozřejmě potřebovat kolegy 
s podobnou filozofií, nějakou tu ‚korunku‘ a vlak s vaším 
e-shopem bude nezastavitelný.“

Tomáš Srnka 
majitel Lieky24.sk
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„Byla doba, kdy stačilo mít na internetu jednodu-
chý e-shop, dodržet pár základních nastavení, jako 
je základní SEO, nastavit pár PPC kampaní a prodali 
jste ‚všechno‘. Ta doba je už nenávratně pryč. Dnes je 
to mnohem sofistikovanější prostor, kde se toho bez 
potřebných znalostí a zručností moc dokázat nedá. 
Je třeba poznat prostředí marketingových kanálů, 
data, analytiku a naučit se, jak funguje celé odvětví 
e-commerce i z hlediska logistiky. K takové struktuře 
vědomostí potřebujete mít vytvořený systém neustálé-
ho přísunu aktuálních a funkčních informací.“

Mgr. Marek Kuruc 
CEO Intimnenákupy.sk

„Za nás nejlépe funguje dělat málo věcí, ale na 100 %. 
Děláme v podstatě pouze měřitelné aktivity, ty neustále 
vyhodnocujeme a pomalinku a kontinuálně vylepšujeme.“

Tomáš Navarra 
CEO Nutraceutics.cz

„Pokud jste se už pustili do tvorby e-shopu, důležité je 
nepodceňovat SEO a budování brandingu. V budouc-
nosti vám to bude přinášet organickou návštěvnost 
a s tím spojené objednávky ve vašem internetovém 
obchodě. Osvědčilo se nám také vyzkoušet různé 
marketingové aktivity (jako například využití affiliate 
marketingu Dognet). Tak nejlépe zjistíte, co nejlépe 
funguje na podporu prodeje právě ve vašem segmentu 
podnikání. Ani v dnešní době není dobré podceňovat 
kombinaci online a offline kampaní.“

Mgr. Martin Kendera 
marketingový pracovník Fines.sk
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„Provozovat e-shop je stejné jako každé jiné podniká-
ní. Na začátku to chce hodně času, píle, pevné nervy 
a úsilí. Když se začne dařit, je potřeba najít spolehli-
vé a kvalitní lidi, kteří vám pomohou v dalším růstu. 
Nezakrnět, modernizovat, hledat nové trhy a způsoby 
realizace. A pak už jen vychutnávat plody vaší práce, 
když se e-shop šplhá mezi ty nejlepší v oboru.“
 

Ing. Markéta Grošková 
výkonná ředitelka PNM International s.r.o.

„E-shop je jako manželství. Dlouhodobý vztah, který 
začal vzájemnou interakcí. Pokročilé metody k vyhod-
nocování úspěšnosti jako CLV (customer lifetime value) 
jsou super, ale stačí se držet jednoho pravidla – při-
stupujte ke každému zákazníkovi, jako by měl být váš 
jediný, a to do konce vašeho života.“

Matej Tomášovský 
Head of Performance Marketing BBG

„Pokud jste si skutečně vybrali maloobchodní prodej 
na webu a e-shop, buďte trpěliví a skromní zároveň, 
přičemž vaším prvořadým cílem by mělo být: nezkra-
chovat. Dnes je to jedno z nejtěžších odvětví byznysu, 
kde vládne obrovská konkurence. Časem zjistíte, že 
můžete být expertem na všechno, nebo si to v zásadě 
myslet, ale vždy se najde někdo lepší. Vždy to někdo 
udělá rychleji, může si dovolit investovat víc peněz 
do reklamy, být několik let ve ztrátě, mít lepší produkt 
nebo skutečně zvládne doručit zboží v den objednávky. 
Dělat e-shop je tedy pro bojovníky, kteří se nevzdávají 
snadno.“

Igor Plávka 
CEO Shooos.sk
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„Víte, jaká je nejčastější chyba majitelů e-shopů? 
Nadšení a intuice. Nadšení vás možná žene vpřed, 
ale většinou špatným směrem. Intuice vás chce zase 
přesvědčit, že to bude dobré, protože ‚to prostě tak 
cítíte‘. Není pak divu, že 90 % e-shopů do roka zkrachu-
je. To, že rádi chytáte ryby, neznamená, že povedete 
úspěšný e-shop s rybářskými potřebami. Naučte se to 
nejdůležitější – stavět podnikání na přesných datech 
a analýzách.“

 
Ondřej Holubec 
CSO FEXI rolety

„V České republice máme na poli internetového 
ob chodování nadprůměrnou konkurenci. Zakoupit 
Shoptet a spustit PPC dnes už na úspěch nestačí. Všem 
začínajícím e-shopařům doporučuji před spuštěním 
obchodu investovat do znalostí. Kupte si například 
online Digisemestr a věnujte pár desítek hodin studiu – 
informace, s kterými do online podnikání díky tomu 
vstoupíte, jsou k nezaplacení. Reklama, legislativa, ana-
lytika, e-mailing, technické řešení – to vše se můžete 
naučit za pochodu, ale za cenu chyb, které vás můžou 
stát statisíce korun.“

Lukáš Konečný 
Strategie a vývoj v nanoSPACE

„Pro dlouhodobý úspěch projektu je klíčové nadše-
ní – aby vás to bavilo. Tolik pozitivní energie, zábavy, 
vzrušení a erotických hraček jako v našem úžasném 
světě Růžového slona v žádném jiném oboru snad ani 
být nemůže. Sexu zdar a chobot nahoru!“

Adam Durčák 
Majitel RuzovySlon.cz
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„Využijte malost svého e-shopu jako konkurenční výho-
du, kterou korporátní e-shopy nedokážou nabídnout. 
Mějte se svými zákazníky otevřený, osobní a přátelský 
vztah stejně tak, jako kdysi měli prodejci v malých ob-
chůdcích se smíšeným zbožím.

Dokud vám to objemy vašich objednávek dovolí, pre-
ferujte telefonický kontakt před e-mailem. Buďte milí, 
úslužní a upřímní. Zákazníkovi poraďte v jeho nejlepším 
zájmu, i když to znamená, že u vás možná nenakoupí. 
Zadarmo není jen SEO, ale také ‚word of mouth‘.“

Tomáš Rais 
správce e-shopu AutoHotárek.cz

„Nesnažte se s konkurencí bojovat nízkými cenami 
a dbejte na rozumnou marži a celkovou ziskovost 
e-shopu. Naše zákazníky neučíme na slevy a dlouho-
době se nám to vyplácí. Rozhodně nepodceňujeme 
kvalitní komunikaci a zákaznickou podporu a nikdy 
zákazníkovi neslibujeme něco, co nemůžeme splnit. 
Spokojený zákazník se k nám rád vrací.“

Ing. Ondřej Velička 
CEO Dobrýtextil.cz

„Úspěch většiny e-shopů závisí na kvalitě marketingo-
vého procesu. Mnozí si ale neuvědomují, že marketing 
není jen o propagaci. Reklama je jen zlomek toho, co 
pojem marketing skutečně představuje. Proto pokud 
chcete být úspěšní na dnes už mimořádně konkurenč-
ním e-commerce trhu, zamýšlejte se kromě propagace 
také nad ostatními aspekty marketingového procesu. 
Jen jejich souhra vám přinese trvalý úspěch.“

Viktor Tekula 
majitel firmy Augeri s.r.o
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IVO MRENA

SHOPTET

@SHOPTET.CZ

@SHOPTET

@IVOMRENA

Pomáháme lidem podnikat. Díky Shoptetu si tisíce lidí 
plní své sny o podnikání. Pomáháme malým prodejcům 
i známým značkám uspět ve světě e-commerce. Máme 
smysluplný produkt a špičkovou péči o zákazníka. Jsme 
jedničkou mezi e-shopovými řešeními.

WWW.SHOPTET.CZ

Pozice: Country Lead  
Shoptet Slovakia

Firma: Shoptet

Počet let zkušeností 
v dané oblasti: 12

@SHOPTET

V průběhu více než desetiletého působení v oboru získal zkušenosti s prací pro 
značky jako T-Mobile či Home Credit. V agentuře Peppermint Digital vedl tým, 
který měl na starosti dlouhodobou komunikaci české automobilky Škoda Auto 
na sociálních sítích. Aktuálně je produktovým a marketingovým manažerem 
společnosti Shoptet, kde má na starosti značku Shoptet Premium pro indivi-
dualizované e-shopové řešení a komunikaci na slovenském trhu. 

http://www.instagram.com/shoptet.cz
www.facebook.com/shoptet
www.linkedin.com/in/ivomrena
http://www.shoptet.cz
http://twitter.com/Shoptet
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JAKÝ SEGMENT SI MÁM ZVOLIT  
PŘI ZAKLÁDÁNÍ E-SHOPU
IVO MRENA

Článek vznikl ve spolupráci s marketingovou agenturou 6clickz.

Založení e-shopu je v dnešní době mnohem jednodušší než před několika lety. Ten, 
kdo zakládal e-shop před 10 lety, ví dobře, že to vyžadovalo mnoho programátor-
ských hodin a týdny až měsíce práce. Dnes už můžete využít řešení na pronájem, jako 
je náš Shoptet nebo Open Source řešení, a založit tak e-shop doslova na několik klik-
nutí. Máme několik tisíc klientů, kteří si za pár dní založili a spustili e-shop v Shoptetu 
a v prvním týdnu už také prodávali. Ti nejšikovnější to zvládnou i za víkend.

Zjednodušení v oblasti zakládání a tvorby e-shopů však zapříčinila, že se mnoho lidí 
pouští do online podnikání po hlavě. Tím pádem se e-commerce trh postupně satu-
ruje a zvyšuje se konkurence v každém segmentu. Svědčí o tom i fakt, že jen v minu-
lém roce přibylo na Slovensku podle HNonline1 více než 6 000 e-shopů. Určitě tomu 
dopomohla i situace, kdy byly kamenné obchody zavřené. Tempo růstu ale bylo už 
v posledních 5 letech průměrně 15 %.

Větší konkurence ale znamená i větší investice. Založit e-shop je sice jednoduché, 
ale rozběhnout ho už není tak levné jako například před 10 lety. Množí se nám sice 
marketingové kanály, na nichž můžeme inzerovat a můžeme ukázat zákazníkům svou 
nabídku, ale na těchto platformách se zvýšila i konkurence. Svědčí o tom historické 
ceny za proklik. Na dvou grafech níže jsme znázornili vývoj cen za proklik za poslední 
2 roky napříč klienty 6clickz na českém a slovenském trhu.
 

1 https://cutt.ly/sAhBxFV

https://strategie.hnonline.sk/tlacove-spravy/2320916-v-roku-2020-na-slovensku-pribudli-tisicky-novych-e-shopov
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Zatímco na Slovensku jsme začátkem roku 2019 začínali někde kolem 0,11 €, momen-
tální průměrná cena za proklik už dosáhla 0,17 €. Vidíme tu sezónnost, v lednu nebo 
únoru jsou prokliky vždy nejlevnější, protože je těsně po sezóně, ale následný návrat 
na vyšší ceny je každý rok silnější. To samé platí i pro Česko, kde jsme s průměrnou 
cenou za proklik téměř na 5 Kč. Tyto statistiky jsou napříč více segmenty. Některé z top 
segmentů, které jsme zahrnuli, jsou móda, výživové doplňky nebo domácí potřeby.

Když v 6clickz řeší marketingovou strategii pro nově vznikající e-shopy, stále se snaží 
varovat klienta, aby počítal s možnou ztrátou minimálně 6 až 12 měsíců po spuštění 
e-shopu. Pro porovnání, zhruba před 5 lety to bylo 3 až 6 měsíců. Je také třeba říct, 
že ne každý e-shop, který se založí dnes, tu bude i za dva nebo tři roky. Tady může-
me čerpat ze statistik Shoptetu. Podle Shoptetu z původních 1 000 nových e-shopů 
přežije první rok jen 75 %, druhý rok přežije jen 50 % a třetí rok už přežije jen 40 % 
e-shopů.

Tato čísla mohou vypadat hrozně, nechceme však nikoho strašit. Musíme o tom ale 
mluvit otevřeně. Tvorba e-shopu vyžaduje nemalou investici, proto je dobré udělat si 
na začátku pořádný průzkum a případně do něj zainvestovat ve spolupráci s profesi-
onály, abychom se nespálili.

Podle našich dat ze Shoptetu umíme odhadnout nejlepší kategorie k přežití, ale 
i ty s nejnižším procentem přežití. Nechci tím říct, že právě ve vašem segmentu 
nemůžete uspět, ale známe ty nejrizikovější. Naše data jsou posbírána z více než 
28 000 e-sho pů na 3 trzích v Evropě.

TOP kategorie e-shopů, jimž se podařilo zvládnout první rok:

Pharmacy & Health 89 %
House & Gardening 90 %
Sports & Tourism 92 %
Children products 93 %
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Příklady nižší úspěšnosti:

Food 50 %
Elektronics 60 %
Jewellery & Watches 63 %
Clothing, accessories 68 %

VÝBĚR VHODNÉHO SEGMENTU

Dostáváme se k hlavnímu tématu této kapitoly a tím je je výběr vhodného segmen-
tu. Všeobecně platí, že nejlukrativnější segmenty jsou nejvíc obsazeny. To znamená, 
že tu již existují velcí hráči, kteří působí na trhu 10 až 20 let. Tito hráči se už dostali 
do fáze, kdy investují nemalé peníze i do brandingu. Můžeme si všimnout televizní 
reklamy firem jako Alza, Mall nebo GymBeam.

Prosazení se v těchto segmentech bude nejtěžší. Neznamená to, že v těchto seg-
mentech nemůžete vybudovat rentabilní e-shop, ale jeho budování bude vyžadovat 
mnohem větší investice. Proto je lepším rozhodnutím uvažovat nad takzvanými niche 
markety – oblastmi, které jsou natolik specifické, že se do nich velcí hráči nepouští, 
anebo mají aspoň velmi omezený sortiment. Takovýto segment může být pro firmu 
s obratem desítek milionů eur nezajímavý, pro vás však může znamenat živobytí.

Které jsou to segmenty? Přesný recept vám neřeknu, ale v poslední době rostly 
velmi zajímavě například e-shopy s doplňky pro domácí mazlíčky, s ručně vyrobenými 
věcmi (například kosmetikou) nebo s vlastními značkami oblečení, které jsou zasílány 
specifické skupině zákazníků.

Podívejme se ale i na data od nás ze Shoptetu. Kategorie s nejdelším přežitím po 
prvním roce byla v posledním období kategorie doplňků pro děti. Následuje sport 
a turistika, domácnost a zahrada a na čtvrtém místě jsou lékárny a výživové doplňky. 
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Statisticky s nejnižším poměrem přežití po prvním roce byly e-shopy v segmentech 
jídlo, elektronika a šperky. Když si prohlédneme obraty jednotlivých kategorií, jasně 
vede kategorie doplňků pro domácnost a zahradu. Může to být ale způsobeno vyso-
kou hodnotou objednávky (nábytek je dražší než mikina nebo krmivo pro psy). Další 
top kategorií z hlediska obratu je elektronika, oblečení a doplňky. Když se podíváme 
na nárůst těchto segmentů v čase, uvidíme zajímavá čísla. Elektronika, stejně jako 
doplňky pro domácnost mají oproti jiným kategoriím v posledním roce mnohem 
pomalejší růst. Doplňky pro domácí mazlíčky nebo počítačové hry měly naopak rake-
tový růst. Můžete to vidět i na grafu.

Z JAKÝCH ZDROJŮ ČERPAT PŘI VÝBĚRU 
SEGMENTU?
Většinou se setkávám s tím, že lidé začínají podnikat v něčem, k čemu mají vztah. 
Buď si ho vybudovali v práci, v rodině, nebo v rámci koníčků. Pokud si někdo založí 
e-shop jen proto, že na něm chce vydělat, obvykle to nefunguje.

Pokud chcete mít opravdu dobrý produkt a dobrý servis, musíte mít ke svému bu-
doucímu e-shopu vztah. Předpokládejme, že máte vytipovaný segment, do kterého 
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byste se pustili. Něco, co je vaší srdcovkou. Jak si otestujete, zda se do toho vyplatí 
jít a zainvestovat, nebo ne? Na trhu najdete několik nástrojů, s nimiž můžete zmapo-
vat konkurenci a poptávku po daných produktech nebo značkách.

1. Jako první bych uvedl analýzu hledanosti klíčových slov, s níž vám pomohou 
různé nástroje, jako například Marketing Miner, Ahrefs nebo SemRush. Všechny 
jsou placené, ale pro začátek si je můžete vyzkoušet prostřednictvím demoverze 
nebo základních tarifů, které většinou nejsou drahé. Můžete také využít tzv. Key-
word planner v Google Ads, avšak ten má trochu omezenější rozhraní. Do těch-
to nástrojů potom zadáte klíčová slova, která se týkají daného segmentu. Na 
základě toho uvidíte, v jakém objemu hledají lidé daná slova ve vybrané zemi. 
Některé nástroje vám řeknou i to, jaká je na daná slova konkurence, případně 
jaké jsou průměrné ceny za proklik na tato slova.

2. Pokud už v daném segmentu působí nějací stabilní hráči, můžete se podívat  
i na jejich nabídku, porovnat ceny, případně si prohlédnout nejčastější recenze 
na srovnávačích, jako je například Heureka. Z recenzí se dozvíte velmi cenné in-
formace o tom, co zákazníci vašeho konkurenta oceňují a co naopak nemají rádi. 
Můžete popřemýšlet o tom, zda umíte danou službu nabídnout lépe.

http://marketingminer.com
https://ahrefs.com/
https://www.semrush.com/
https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/
https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/
https://www.heureka.sk/
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3. Doporučuji porozhlédnout se i po jednotlivých marketplacech, které jsou běžné 
už i na Slovensku. Mohou být vaším dalším zdrojem informací. Jsou jimi Alza, 
Mall a různé specifické marketplace, zaměřené například na oblečení nebo 
výživové doplňky. Podívejte se, zda prodávají vaše produkty nebo jejich subtitu-
ty. Pokud ano, budete mít o to těžší vstup na trh, protože budete muset bojovat 
s velkými hráči. Například na Googlu nebo Facebooku budete v jedné aukci 
s největšími hráči na trhu, kteří mají mnohonásobně větší budget než vy.

4. Můžete také zkontrolovat profily svých konkurentů nebo značek, které byste 
chtěli prodávat, na sociálních sítích. Je důležité podívat se, kolik mají „lajků“ 
nebo followerů, zkontrolovat interakce a jednotlivé příspěvky. Častokrát totiž 
vidíme, že i známé značky mají koupené sledovatele. Počet sledovatelů je 
extrémně vysoký, avšak u jednotlivých postů, které přidávají, je žalostně nízký 
počet lajků nebo komentářů. Takto můžete velmi snadno odhalit, že sledovate-
lé, které má daná stránka, nejsou praví.

5. Pro inspiraci si můžete prohlédnout profily největších influencerů na Instagramu 
nebo na YouTube a vyhledat si, se kterými značkami spolupracují. To samé mů-
žete udělat například na Instagramu i hledáním relevantních hashtagů.

FINANCE NOVĚ VZNIKAJÍCÍHO E-SHOPU

Finance při výběru vhodného segmentu hrají také nemalou úlohu, a jak jsme si už 
řekli, tvorba e-shopu vyžaduje nemalé investice. Velkou výhodou Shoptetu jsou jeho 
malé počáteční náklady. Vaše investice spočívá nejen v úvodní fázi tvorby e-shopu 
a nákupu zboží, ale i v další fázi takzvaného rozvoje, kdy potřebujete první měsíce 
zastřešit marketing. Příjem z objednávek však v této fázi ještě není tak velký, abyste 
dosahovali zisku. To v praxi znamená, že budete první měsíce technicky ve ztrátě. 
S tím je prostě při rozběhnutí e-shopu třeba počítat. V posledních letech se setká-
vám se stále menším počtem e-shopů, které jsou od začátku v zisku. Důvodem je 
výše popsaná čím dál větší saturace trhu.

Proto je velmi důležité nastavit si tzv. bod zvratu2. Tento bod je výška obratu, které 
byste měli dosahovat k tomu, abyste byli se svým e-shopem aspoň na nule.

Bod zvratu sice zní jako magické slovo, ale vypočítáte ho velmi snadno. Jednoduše 
vezměte v úvahu všechny náklady, které jsou spojeny s vaším podnikáním, počínaje 
výplatami přes účetní až po sklad a dopravu, vezměte v úvahu svou marži, akce, 
slevové kupony a všechny marketingové náklady. Vypočítejte si, kolik musíte prodat 

2 https://cs.wikipedia.org/wiki/Bod_zvratu

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bod_zvratu
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produktů, resp. kolika musíte dosáhnout objednávek a jaký obrat k tomu, aby se vám 
to celé vyplatilo. Vaším cílem v prvním roce je dostat se co nejdříve na tuto hodno-
tu takzvaného bodu zvratu za co nejnižší cenu. To znamená s co nejmenší ztrátou. 
Není však dobré dívat se stále na ztrátu. Musíte mít stanovený balík peněz, který jste 
ochotni investovat do marketingu, a ten investovat co nejrozumněji.

Rozumně investovat znamená stanovit si cílový a maximální podíl nákladů na obratu 
(PNO). Cílové PNO může být v závislosti na segmentu například 15 %. To znamená, 
že s 15% částí obratu investovanou do marketingu budete v plusu. V prvním roce 
však na tuto hodnotu zapomeňte. 6clickz z vlastních zkušeností doporučuje stanovit 
si na první rok aspoň 2–3násobnou hodnotu tohoto čísla. To znamená, že pokud 
máte cílové PNO 15 %, stanovte si v prvním roce maximálně PNO na 30 % až 45 %. 
Zaručíte tak dostatečnou investici na to, abyste získali nové zákazníky, avšak nepropá-
líte zbytečně peníze. Stejně tak si musíte dávat pozor na to, aby PNO nebylo 100 % 
nebo 200 %, ztráta by byla v tomto případě tak vysoká, že by vás mohla stáhnout 
dolů. Zamyslete se nad bodem zvratu, který jste si stanovili, nad svým cílovým PNO 
a na základě toho si velmi snadno stanovíte, kolik hotovosti budete potřebovat na 
chod svého e-shopu v prvních měsících nebo v průběhu jednoho roku. Můžete takto 
předejít problémům s cashflow.

Cashflow je další oblast, která velmi často trápí začínající podnikatele, ale i majitele 
rozvíjejících se e-shopů. Váš e-shop roste, ale tržby od zákazníků musíte hned rein-
vestovat do dalšího zboží, abyste zaručili neustálý růst. V některých případech  



INSPIRUJTE SE 
A POSUŇTE SVŮJ BYZNYS 

DOPŘEDU!



55 TIP
Ů

&
N

Á
V

O
D

Ů
 

P
R

O
 Ú

S
P

ĚŠ
N

Ý
 E-S

H
O

P

KNIHU PŘINÁŠÍ 
AFFILIATE SÍŤ DOGNET

DĚKUJEME mediálním partnerům

Obsah vytvořen

50 odborníky A partnery
z e-commerce z Česka a Slovenska

PŘINÁŠÍ

Kn
ih

u 
př

ip
ra

vi
lo

50
 a

ut
or

ů 
a 

34
 F

IR
EM

TIPŮ&NÁVODŮ
PRO ÚSPĚŠNÝ 
E-SHOP

E-shopy mění svět nakupování. Online se dá nakoupit v podstatě vše, čehož 
využíváme téměř každý den. Tuto knihu jsme připravili na podporu e-commerce 
segmentu. Chceme ukázat nové a aktuální přístupy začátečníkům a přinést 
spojitosti i pro pokročilé hráče na poli internetového prodeje.

Obsah připravilo 50 autorů a 34 expertních firem. Společně jsme pro vás připravili 
komplexní pohled na problematiku e-shopů a všeho, co k tomu patří. V knize najde 
užitečné informace začínající online prodejce i ostřílený profesionál.

Štefan Polgári
Managing Director Dognet


