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MAPA ONLINE MARKETINGU 
 
Když jsem se naplno začal věnovat online podnikání, psal se rok 2013. Můj předchozí pokus 
(e-shop s nábytkem) nedopadl dobře. Neuměl jsem prodávat!  
 
Tenkrát jsem se ale rozhodl, že to nevzdám. Vidina podnikání, které můžu dělat odkudkoli, 
třeba z pláže na Bali nebo ze střešního baru v Bangkoku, byla natolik silná, že jsem se 
rozhodl všechny překážky překonat a naučit se dělat online marketing = prodávat. 
 
Jako každý nový online podnikatel jsem měl mnohem víc odhodlání a energie do nových 
věcí než rozumu a zkušenosti. Dělal jsem úplně všechno. Psal články na blog, posílal 
e-maily, dělal socky, ladil prodejní stránky, tvořil produkty, dělal affiliate a PPC.  
 
Pár let mi trvalo, než jsem pochopil všechny souvislosti a zjistil, jak doopravdy funguje online 
marketing a prodej. Dnes mám několik online projektů, které ročně generují milionové tržby, 
a našimi kurzy, kde učíme různé techniky online marketingu, prošly už tisíce lidí. 
 
Možná i vy máte občas plnou hlavu toho, co všechno musíte dělat, abyste prodali! Dnes 
často vidím nováčky, kteří stejně jako dříve já zkoušejí všechno možné i nemožné, a 
výsledky se nedostavují. Bude mi ctí vás provést základy a předat vám Mapu online 
marketingu. 
 

 
 
✅ Tento e-book je výcuc z mých zkušeností získaných za posledních 7 let při menší či 
větší účasti na stovkách prodejních kampaní, kde jsme dohromady získali možná statisíce 
placených objednávek nebo konverzí a vyzkoušeli snad úplně všechno. 
 
✅ Tento e-book si klade skromný cíl. Na 20 stránkách vám představit, jaké techniky máte 
v marketingu používat, abyste dosáhli svého cíle a prodali své produkty. 
 
✅ Informace z tohoto e-booku taky můžete volně šířit a sdílet na internetu. Stačí, když 
u toho jenom uvedete odkaz na mé stránky https://www.dusansoucek.cz/.  
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❌ Marketing si složitý a nefunkční děláme sami 
 
Marketing není složitý. Ve skutečnosti je to opravdu jednoduchý. Složitý si jej děláme sami 
tím, že nepostupujeme strategicky, skáčeme z jednoho na druhé a nemáme jasnou mapu, 
co kdy používat a dělat. 
 
Musíme si totiž uvědomit, že úspěch (prodej) není v nejrůznějších technikách (SEO, PPC, 
webinář, remarketing atd.), ale v komunikaci! Ve správné komunikaci na správné lidi, ve 
správný čas a správným způsobem! 
 
 

✅ Marketing je především o komunikaci 
 
Můžete si jej představit jako proces, který začíná tím, že oslovujete lidi, kteří vás neznají a 
nechtějí vaše produkty, a končí tím, že máte spoustu nadšených zákazníků a zisk, který vám 
umožňuje žít plnohodnotný život a rozvíjet dál své podnikání. 
 
Toho ale nedocílíte jinak než právě komunikací. Komunikací správného reklamního 
sdělení na správné lidi v jednotlivých fázích nákupního procesu správnou marketingovou 
technikou (blogové články, PPC reklamy, akce a slevy, affiliate atd.). 
 
➡  Abyste mohli poskládat funkční marketingovou strategii, musíte především znát vlastnosti 
a přínosy jednotlivých složek online marketingu. 
 
Bez toho bude jakékoli vaše marketingové snažení, jako když vaříte večeři a nevíte, k čemu 
jsou dobré brambory, co to je maso a k čemu se používá sůl nebo cukr. Pak z toho klidně 
může vzniknout nechutná a především nefunkční hostina, kterou naservírujete svým hostům 
a řeknete, až to sníte, tak si kupte můj produkt. Dobrou chuť! 
 
 

 
 
Případová studie marketingové strategie Z nuly na 1.071.799 Kč >> 
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Cesta zákazníka 
 
Když píšu, že marketing je o správné komunikaci ve správnou chvíli na správné lidi, pro 
snadné pochopení si to můžete představit jako cestu zákazníka. Někdo tomu říká ohřívání 
kontaktů, někdo funnely, nákupní cyklus, někdo právě cesta zákazníka. 
 
Je to zkrátka proces, kdy se z lidí, kteří o vaší službě nikdy neslyšeli (a často si myslí, že ji 
nepotřebují), snažíte pomocí nástrojů online marketingu udělat kupující zákazníky. 
 

S - T - D - C 
 
✅ Dřív nebo později nakonec všichni zjistíme, že naše marketingové strategie odpovídají 
schématu SEE THINK DO CARE (vidět – myslet – udělat – pečovat), zkráceně S-T-D-C. Je 
to účinná pomůcka pro vytváření online marketingových strategií. Jejím autorem je Avinash 
Kaushik, který pracuje pro společnost Google jako Digital Marketing Evangelist. 
 
Je to schéma, které vaše zákazníky rozděluje do čtyř skupin podle toho, v jaké fázi 
nákupního cyklu se právě nacházejí. Volně přeloženo, jak moc se zajímají o váš produkt. 
Respektive jak vážnou mají potřebu řešit problém (nebo příležitost), na který vaše podnikání 
nabízí řešení. 
 

I. SEE (Nechci o vás nic slyšet, dejte mi pokoj!). Potenciální „budoucí“ zákazníci v této 
fázi produkt ani vás ještě ani neznají. V této fázi musíte především vzbudit pozornost 
a přirozeně přimět lidi zajímat se o vás a vaše produkty. 
 

II. THINK (Chci víc informací!) Zákazníci v této fázi přemýšlejí a vyhledávají informace. 
Vy byste měli především poradit a pomoct budoucím zákazníkům a doručit 
informace, které hledají. Kdo tohle dokáže, udělá v dalších fázích obchod. 
 

III. DO (Kde to mám koupit?) V této fázi jsou zákazníci rozhodnuti vyřešit svou potřebu 
nákupem nějaké placené služby nebo produktu. Vaším úkolem je ukázat, v čem je 
vaše nabídka výhodnější než nabídky konkurence.  
 

IV. CARE (Co tu máte dalšího?) Poslední fáze se od ostatních liší v tom, že tady už 
pracujete s platícími zákazníky. Vaším úkolem je starat se o ně tak, abyste z nich 
nejen udělali loajální klienty, ale také abyste prodali další služby a produkty. 

 

✅ Právě takový zlom v mém marketingovém snažení nastal, když jsem pochopil tuto 
posloupnost a začal si představovat, co zákazníci v jednotlivých fázích mají v hlavě. Na 
co myslí, co je trápí, co chtějí slyšet, co je nezajímá, co je zaujme nebo co je nasere. 
 
✅ Když si na zákazníkově místě představíte sami sebe, není zas tak složité se do toho 
vcítit a „užít“ si zákazníkův pohled na vaše marketingové snažení. 😉 
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I. FÁZE SEE 
 
🧠 Co má váš budoucí zákazník v hlavě?  
 
„Nezajímá mě to, dejte mi pokoj!“ Zákazník zatím vůbec netuší, že by ho váš produkt měl 
zajímat. Nezná vás ani váš produkt a velmi pravděpodobně si ani dostatečně neuvědomuje 
potřebu nebo problém, na který vaše podnikání nabízí řešení.  
 
 
✅ Co máte komunikovat? 
 
Úkolem v této fázi je zaujmout lidi, kteří vás neznají, nebo znovu aktivovat lidi, kteří vás 
znají, ale už o vás dlouho neslyšeli a možná vás přestali sledovat. Musíte si získat pozornost 
a zažehnout u lidí chuť zajímat se o to, s čím jim můžete pomoct.  
 
Tip: Dobrý způsob, jak přitáhnout pozornost, je oslovit základní lidské potřeby a ty 
komunikovat ve vašem marketingu. Lidé ve skutečnosti chtějí jenom něčeho víc (peníze, 
štěstí, láska, klid, zdraví, bezpečí…) a něčeho míň (nejistota, stres, nemoc, smutek…). 
Přidejte do své marketingové komunikace i oslovení těchto základních potřeb. 
 
 

❗ Obsah je král 
 
Známá marketingová poučka patří především do první a druhé fáze. Lidé vás budou 
sledovat hlavně proto, jaký jim nabízíte obsah ke konzumaci.  
 
Ve fázi SEE jde především o vytváření obsahu, který na první pohled zaujme. Kdo nabízí 
tento obsah, má obrovskou výhodu. Kdo se tuto fázi snaží přeskočit a rovnou získávat 
kontakty nebo prodávat, bude to mít těžší. Reklamy budou drahé a prodeje malé.  
 
To ale neznamená, že to není reálné. Jsou výjimky, kterým marketing funguje velmi dobře i 
bez obsahu z první fáze. Je to možná rychlejší, ale rizikovější a vše musíte zaplatit! 
 
 
 
Poznámka: 
 
Rozdíl mezi první a druhou fází je na první pohled jasný. Ale samotný obsah a jednotlivé 
věci se velmi prolínají a nedá se to úplně jasně rozdělit. Jak později zjistíte, většina technik 
se používá ve fázi SEE i THINK. Přesto tam jsou ale poměrně zásadní rozdíly.  
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Marketingové techniky pro fázi SEE 
 
Články na blog 
 
Blogování a publikování obsahu na web je ideální obsah jak zaujmout lidi, kteří se o vás 
nezajímají, a vzbudit u nich pozornost a zájem. Pro přitáhnutí široké cílové skupiny, z které 
se potom vyselektují lidé do dalších fází, pište spíše obecnější články. 
 

 
 
Příklad: Tohle je obsah z mé marketingové laboratoře a affiliate projektu My English Hacks, kde tvoříme 
obsah pro lidi, kteří se chtějí naučit anglicky.  
 
Ve fázi SEE oslovujeme obsahem, který může oslovit lidi, souvisí s angličtinou, ale neoslovuje základní 
potřebu studia angličtiny. Jenom se zlehka dotýká tématu „potřeby angličtiny“. 

 
 

Video marketing 
 
Založte si YouTube kanál a začněte točit videa. Můžou mít stejný obsah jako články, jen je 
to jiná forma, která osloví další lidi. Videa můžete vkládat do článků a naopak z YouTube 
můžete odkazovat na články.  
 

SEO 
 
Optimalizace článků pro lidi, kteří na Google nebo Seznamu hledají informace, byste měli 
dělat opět především v této fázi. Přivede vám to tu nejlepší možnou návštěvnost. Z pohledu 
hledače informací (člověka, který zadává klíčový slova do Google) je v této fázi dobré psát 
články spíše na obecnější výrazy než na konkrétní klíčová slova související s vaším 
podnikáním. 
 
 Článek SEO pro začátečníky >> 
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Sociální sítě 
 
Je to skvělý nástroj na budování publika a prezentaci vašeho obsahu širokému publiku lidí. 
Publikujte videa, dělejte dotazníky a ankety. Vše se musí točit kolem hlavních problémů 
nebo příležitostí, které řeší vaše cílová skupina. 
 
Vše by ale mělo směřovat k vašim obchodním cílům, což je v této fázi především budování 
návštěvnosti a publik (lidí, kteří sledují váš obsah) pro následné oslovení technikami z 
dalších fází.  
 
 

Sponzorování obsahu (PPC reklama) 
 
Právě obsah, který je obecný a nasazuje „brouka do hlavy“, se skvěle hodí na sponzorování 
na široká (nebo looklike) publika na Facebooku. 
 
Tímto způsobem přivedete na svůj web mnohem větší počet lidí. Rozšíříte své 
remarketingové seznamy, které potom budou už mnohem lépe reagovat na vaše další 
nabídky (prodej a sběr kontaktů). Protože vás už budou znát a mají toho „brouka v hlavě“. 
 

 

 
Soutěže, kvízy a testy 
 
Lidé milují různé soutěže a kvízy. Musíme ale mít na paměti, že když se lidi hlásí do soutěže 
nebo vyplňují kvíz, většinou je ani nenapadne, že by si mohli v budoucnu chtít něco kupovat.  
 
Berte všechny soutěže jako nástroj na rozšiřování publik, vytváření potřeby a rozšiřování 
seznamů a publik pro další komunikaci už konkrétnějšího obsahu (sběr e-mailů atd.). 
 
Není to nástroj, na který by se dalo spoléhat jako na vstup do prodejního kanálu.  
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✏  Shrnutí fáze SEE 
 

● ➡  Každá marketingová strategie začíná tím, že si musíte získat pozornost. To je 
hlavní úkol první fáze. Dělejte to tak, abyste ji získávali dlouhodobě a stabilně.  

● Pište články, publikujte videa na YouTube. Vše spolu vzájemně propojte a přidejte 
komunikaci na sociálních sítích s cílem přivést lidi na váš web. 

● Občas můžete vyzkoušet i nějaký akcelerátor v podobě sponzorování obsahu na 
široká publika nebo vytvoření různých soutěží a kvízů.  

 
 

📶 Měřitelný cíl 
 
Spočívá především v budování publika (lidí, kteří vás sledují). V této fázi nejde o počet 
kontaktů nebo objednávek. Měřitelným marketingovým cílem je tady především návštěvnost 
vašeho webu, zhlédnutí videí, zájem o příspěvky apod. 
 

 
Nárůst návštěvnosti www.dusansoucek.cz po tom, co jsme se aktivně začali věnovat tvorbě obsahu. 
 
 
 
Z praxe  
 
Tuhle fázi musíte podporovat neustále. Nikdy to nebude hotové. Pokud tady neporoste 
návštěvnost, může se vám stát, že naberete určitou malou/omezenou komunitu a té budete 
prodávat neustále. Nám se několikrát stalo, že jsme v projektech opakovaně prodávali stále 
stejnému publiku. Tohle funguje, pokud vytváříte stále nové a nové produkty. To je ale ve 
finále mnohem dražší, než tvořit obsah pro fázi SEE a zvětšovat své publikum. 
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II. FÁZE THINK 
 
 

🧠 Co má váš budoucí zákazník v hlavě?  
 
Většina lidí se v této fázi zajímá o další informace z oblasti, ve které podnikáte. Vaši budoucí 
zákazníci hledají další informace a díky tomu roste i jejich potřeba řešení problému, které 
může nabízet právě vaše podnikání. 
 
Zákazníci zvažují veškeré možnosti, jak uspokojit své potřeby.  
 
 

✅ Co máte komunikovat? 
 
Právě tady se to láme. Tady se buduje důvěra a dlouhodobý vztah se zákazníkem. Vaším 
úkolem je uspokojit přirozenou touhu po dalších informacích.  
 
Opět přichází na řadu obsahový marketing. Tentokrát ale ve své hodnotnější a odbornější 
podobě. V ideálním případě natolik hodnotný, že zákazník překoná i určitou bariéru bránící 
tomu, aby jej získal, takže například zadá e-mail nebo vytvoří objednávku. Tímto vyfiltrujete 
z návštěvníků mnohem relevantnější uživatele, s kterými můžete komunikovat dál.  
 
Už to není jenom další obsah zdarma. Vaším úkolem je v ideálním případě získat kontakt na 
potenciálního zákazníka. Toto je klíčový úkol pro další úspěch v online marketingu a 
prodeji! Dává vám to šanci komunikovat s budoucím zákazníkem. 
 
 

❗ Obsah je král 
 
Ve fázi THINK jde především o různé návody „Jak na…“. Opět tady platí, že kdo má tento 
obsah, má obrovskou konkurenční výhodu a zároveň přirozenou autoritu a odbornost. Což je 
jedna z klíčových věcí pro následné prodeje ve fázi DO.  
 

 
 
Příklad: Můj YouTube kanál najdete tady. Podobně jako na blogu tam publikujeme obsah pro fázi SEE a 
THINK. Na obrázku jsou videa převážně pro fázi THINK.  
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Marketingové techniky pro fázi THINK 
 
Magnety na kontakty (e-booky, check listy atd.) 
 
Tohle je ideální strategie do této fáze. A můžeme to brát jako vstupní bránu vaší cílové 
skupiny do fáze THINK. Hlavním cílem této fáze by mělo být právě získávání kontaktů.  
 
Tento obsah by měl obsahovat informace, které čtenář (divák/posluchač) dokáže ihned 
aplikovat do praxe a získat pozitivní zkušenost s vámi nebo firmou. Na druhou stranu by to 
neměl být obsah, který vaši cílovou skupinu 100% uspokojí. Protože byste si tím sebrali 
munici pro další fázi DO.  
 
Jednoduše by zákazníci neměli důvod u vás něco nakoupit. Magnet zdarma by měl dodat 
spoustu informací, ale zároveň i znova oslovit motivaci a vytvořit poptávku po dalším 
produktu. 
 

 
 
Magnet na vstup pro sběr kontaktů pro projekt Affiliate Výzva >> 
 
 
⚠  Budu úplně upřímný 
 
I tento e-book je ukázka magnetu, který dodává informace, ale i vytváří potřebu. Dozvíte se 
spoustu mých zkušeností s marketingem z tvorby milionových projektů za posledních 7 let.  
A věřím, že vaše další marketingové snažení bude mnohem profesionálnější.  
 
Ale samotnou strategii za vás nepostavíme. Ani vám neprozradíme, jak přesně to děláme.  
 
Od toho jsou tady naše další produkty >> 
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Trip wire a likvidační nabídky 
 
Do této fáze také patří různé likvidační nabídky, trip wire a další extrémně levné a výhodné 
nákupy. Ve skutečnosti se nejedná o nic jiného než o další sběr leadů (kontaktů), tentokrát 
trošku hodnotnějších a kvalitnějších. Přece jenom vydat peníze je větší bariéra než jenom 
dát e-mail.  
 
Co to přesně je? Je to obsah, podobně jako e-book nebo video, který ale není zdarma (nebo za e-mail), ale 
placený. Cenovka je nicméně v tomto případě tak nízká, že nad ní nemusíte tolik přemýšlet. Zaplatit za produkt si 
zkrátka můžete dovolit, aniž byste jakkoli poškodili svoje cash flow nebo rodinný rozpočet. My často používáme 
cenu kolem 100–500 Kč. 
 

Knížky za poštovné 
 
Je to jenom jiný způsob komunikace kvalitních informací a vzbuzení pozornosti. A opět se 
nejedná o nic jiného než o sběr kvalitních hodnotných leadů pro další komunikaci a následný 
prodej ve fázi DO. 
 
Knížka je navíc skvělý nástroj na budování důvěryhodnosti a autority. Pokud napíšete knihu, 
jste vnímaní jako autorita mnohem víc, než když jenom publikujete obsah na internet a 
tvoříte online produkty.  

 

Placená reklama PPC  
 
Patří do této fáze. Především ta na Facebooku, která je mnohem více zaměřena na potřeby 
lidí než ta na Googlu, kde už lidé často hledají konkrétní řešení. Tohle je i způsob, jak 
spoustu předchozích fází přeskočit. Je za tím ale mnohem větší nejistota a závislost.  
 
Přímé akviziční reklamy na sběr kontaktů (ať už jenom na sběr leadů, nebo na získávání 
prvních placených objednávek) jsou stále ještě velmi funkční. Jejich cena ale rok od roku 
roste a brzo se bez „předehřátí“ publik pomocí obsahu z fáze SEE neobejdete.  
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Články o řešení, případové studie, návody, rozhovory atd. 
 
Tvorba dalšího obsahu zdarma. Když si získáte pozornost, musíte pokračovat v komunikaci 
a „vzdělávat” budoucího zákazníka. Dodat informace, které strategicky vzdělávají klienta a 
prohlubují jeho zájem o produkt a důvěru ve vás, je zásadní úkol této fáze. Možná 
celého podnikání.  
 

● Čísla a fakta marketingové kampaně Copykiller >> 
● 8 způsobů jak prodávat online kurzy >> 

 
 

E-mail marketing a databáze kontaktů 
 
Asi nejsilnější zbraň v marketingu začíná právě na rozhraní první a druhé fáze. Logicky to 
začíná získáváním kontaktů, kdy na stránce na sběr kontaktů nabízíte svůj magnet „zdarma” 
a díky tomu získáváte e-mailové kontakty a možnost komunikovat.  
 
Můj kamarád, velmi úspěšný podnikatel, říká: „Čím víc kontaktů, tím větší byznys,” a já s ním 
absolutně souhlasím. Hodně případových studií z celého světa říká, že každý investovaný 
dolar se vám vrátí 40×.  
 

 
 
 
Můj selský rozum z toho vyvozuje, že stránka, kde sbíráte e-mailové kontakty, je možná 
mnohem důležitější než samotné prodejní stránky.  
 
KONTAKOMAT, 10 technik jak vytunit stránky na sběr kontaktů >> 
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Automatizace e-mail marketingu „funnely“ 
 
To je věc, která začíná právě v této fázi, kdy získáme kontakt a máme šanci s ním 
komunikovat. Moderní technologie nám umožňují velkou část komunikace automatizovat a 
optimalizovat na základě dat a výsledků.  
 

 
 

 
Komunity na sociálních sítích (skupina)  
 
I toto je určitý druh sbírání kontaktů, kdy získáváte možnost komunikovat se svými 
zákazníky (současnými i budoucími). Navíc to má mnohem osobnější rozměr a díky tomu 
získáváte i důvěryhodnost.  
 
Ve skupinách můžete vytvářet i spoustu komunitního obsahu (živá vysílání, ankety, 
dotazníky atd.), což podporuje celkové zapojení a oslovení. Zkrátka se o vás dozví víc lidí. 
 
Skupina pro mé platící zákazníky na Facebooku >> 
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Webináře 
 
Webinář už klidně může být přechod mezi druhou fází THINK a třetí fází DO. Je to nástroj na 
sběr kontaktů a zároveň na něm dokážete i velmi efektivně prodávat. Webináře patří mezi 
nejefektivnější nástroje online marketingu.  
 
Pokud jsem u e-booků a dalších magnetů zdarma varoval, že sbírání kontaktů tady bude 
stále dražší a dražší, u webinářů toto platí dvojnásob. Kontakty tady bývají často mnohem 
dražší a efektivita (získávání prodejů z webináře) je mizerná, pokud cílíte na studené 
publikum. Tedy na lidi, kteří vás neznají, a nemáte jejich důvěru.  
 
Ale i tady platí výjimky a záleží na obsahu. Máme dlouhodobé evergreenové webináře, které 
nám vydělávají klidně i 5 Kč za 1 Kč v reklamě. 

 
 

Affiliate marketing  
 
Je to specifický druh marketingu, který se dá taky zařadit někam mezi druhou a třetí fázi. 
Affiláci jsou často lidé (nebo projekty), kteří už mají svá publika s vybudovanou důvěrou, 
tedy mají návštěvnost, databáze. Zkrátka vlastní lidi ve fázi THINK.  
 
A vy můžete tyto lidi jednoduše nakoupit za provizi, kterou nabídnete affiliate partnerům. 
Affiláci můžou často psát i různé recenze a zkušenosti, které právě začínají hledat lidi 
uvažující nad vaším produktem. Tedy lidi někde mezi druhou a třetí fází.  
 
Affilák může být skvělý obchodník, který dotlačí vaše prodeje. Protože zákazník často 
potřebuje slyšet informace, že váš produkt je přesně to, co hledá, od někoho jiného než od 
vás! V tom je velká síla affiliate marketingu.  
 

 
 
Recenze nástrojů a vzdělávacích produktů z online marketingu >> 
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✏  Shrnutí fáze THINK 
 

● Klíčovým milníkem u této fáze je získání kontaktu na potenciální zákazníky a začátek 
komunikace, která prohlubuje potřebu a zároveň vytváří vztah. 

● Je potřeba pokračovat v dodávání informací, které lidé hledají, tentokrát ale mnohem 
odbornějších a hodnotnějších, aby za ně lidé byli ochotni i zaplatit. Ať už daty 
(e-mailem), nebo penězi.  

● Pokračujte v psaní článků, publikování videí na YouTube a tvorbě obsahu na sociální 
sítě. Spousta lidí se v této fázi už nachází a vy jen potřebujete získat je pro sebe = 
mít na ně kontakt.  

 
 

📶 Měřitelný cíl 
 
Týká se opět budování publika (lidí, kteří vás sledují). Ale tentokrát je měřitelným cílem 
získávání kontaktů do databáze. Samozřejmě, že čím větší návštěvnost si vybudujete v 
první fázi, tím více kontaktů (a tím i levněji) získáte do své databáze. 
 

 
 
 
 
 
Z praxe  
 
S odstupem času zjistíte, jak moc je tato fáze důležitá a zásadní pro úspěch. Říká se, že 
prodej je to hlavní. Ano, prodejem vyděláváte. Ale mnohem lépe se prodává publiku, které 
vám věří, které má potřebu a které je připraveno koupit. Ve finále je to mnohem levnější a 
rychlejší, než když dáte nejdřív fokus na prodej. Čím kvalitnější a větší máte publikum v této 
fázi, tím snadnější a větší budou prodeje v další fázi DO. 
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III. FÁZE DO 
 
 

🧠 Co má váš budoucí zákazník v hlavě?  
 
Jeho potřeba najít řešení je už natolik silná, že dokáže překonat i tu nejtěžší bariéru (vydat 
peníze) a už jenom hledá, kde je utratí – jestli u vás, nebo u jakékoli jiné konkurence. 
 
Ve fázi DO vaše klienty zajímá jediné: Jaké je nejlepší řešení a kde ho mám koupit? Není 
vůbec jisté, že svůj nákup zrealizují právě u vás. Většina lidí v této chvíli hledá to nejlepší 
možný řešení. Zajímá je kvalita, cena a co z toho budou mít. Zajímá je především přínos pro 
ně. 
 

✅ Co máte komunikovat? 
 
Tady se komunikace diametrálně mění. Už není potřeba vytvářet potřebu a vzdělávat 
zákazníky. Je potřeba komunikovat řešení problému a přínosy vašeho produktu.  
 
Teď přichází čas, kdy na publika, která jsme si v předchozích fázích vybudovali, začneme 
aktivně prodávat. Je potřeba trošku přitlačit na pilu a prodat. Tohle je také velmi častá chyba. 
Spousta podnikatelů i zde, ve třetí fázi, kdy zákazníci aktivně hledají řešení, stále vyčkává, 
dál vzdělává a doufá, že zákazníci si jejich produkt koupí „sami od sebe“.  
 
To zní samozřejmě mnohem sympatičtěji (netlačíme na prodej, dáváme lidem svobodu), 
nicméně naše data a výsledky jasně ukazují, že aktivní prodej je vždy efektivnější. Ono totiž 
platí, že zákazník někde ty peníze utratí! A mnohem pravděpodobněji to udělá tam, kde jej 
marketing trošku „doklepne“, než tam, kde se jenom čeká…  
 
❗ Velmi snadno se totiž může stát, že sice odvedete skvělou práci ve fázi SEE a THINK a 
vaše značka bude platit za velmi hodnotnou a lidé u vás najdou skvělé informace, ale 
smetanu nakonec slízne agresivnější obchodník a lidi, které jste provedli fází SEE a 
THINK, vám jednoduše „ukradne“.  
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Marketingové techniky pro fázi DO 
 

Prodejní funnel  
 
Získání kontaktu a následná smysluplná komunikace informací je propojovací můstek mezi 
druhou třetí fází. Může to být jednoduchá komunikace, která trvá třeba jenom jeden týden 
(viz předchozí bod automatizace e-mail marketingu), nebo klidně i komplexnější a delší 
komunikace, která kombinuje vzdělávání a jednorázové prodejní nabídky dohromady.  
 

 
 

Akční nabídky, slevy a jednorázové nabídky  
 
Jak už jsem říkal na začátku, tady dává velký smysl trošku přitlačit a uzavřít obchod. Právě 
různé druhy akčních nabídek, slev či jednorázových kampaní jsou techniky, které zvyšují 
zájem o produkt a přinášejí objednávky.  
 
Snažit se přetlačit prodej tím, že přeskočíte první fáze, je extrémně neefektivní. Ale zkoušet 
prodávat bez alespoň malého tlaku na prodej se zdá podobně neefektivní. Minimálně naše 
zkušenosti a data toto jasně říkají.  
 
8 způsobů jak prodávat online kurzy >> 
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Předprodej 
 
Je to specifická strategie, kde se jenom jinak komunikuje sleva a časově omezená nabídka. 
Ale v principu jde o to samé, jako je prodej pomocí slevy nebo jiné akční nabídky.  
 
Předprodej je ale velmi citlivý na důvěru a zpravidla nefunguje na lidi, kteří si neprošli 
předchozími fázemi SEE a THINK a nemáte u nich vybudovanou důvěru. Proto se většinou 
dělají neveřejné předprodeje, které jsou mnohem efektivnější než komunikace předprodeje 
na široké publikum, které vás ještě nezná.  
 

 
 

E-mail marketing a segmentace 
 
Už jsem se o e-mail marketingu zmiňoval a věřím, že vás nepřekvapí, že právě v této 
prodejní fázi je to nejsilnější marketingová technika.  
 
Další můj kamarád, opět velmi úspěšný podnikatel a marketér, říká: „Pošleš e-mail, vyděláš 
peníze, nepošleš e-mail, nevyděláš.“ A má svatou pravdu. Naše čísla říkají něco 
podobného.  
 

 
 
21 e-mailových šablon připravených pro vaše podnikání >> 
(marketingové e-maily připravené pro vás) 
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Online chat na webu 
 
Skvělý nástroj na získávání zpětné vazby. Zjišťování informací, které vám chybí na 
prodejních stránkách, a především dotahovač placených objednávek.  
 
Spousta potenciálních zákazníků má v hlavě hromadu otázek, na které potřebují znát 
odpověď, než udělají objednávku. Online chat je skvělý nástroj, který vám umožní jim vše 
téměř obratem zodpovědět.  
 

 

Remarketing (PPC reklama)  
 
Teprve v této fázi dává smysl dělat prodejní remarketing na návštěvníky webů. A vracet tím 
lidi do hry. Navazuje to volně na funnely a zvyšování zájmu v automatické komunikaci. 
Remarketing pomocí PPC reklamy je další komunikační kanál, kde můžeme oslovit svoje 
zákazníky.  
 
My například vedle dlouhodobého komunikačního funnelu pomocí e-mail marketingu děláme 
i placený remarketing. Obrovský smysl to také má právě u prodejních kampaní. Prostě je 
potřeba, aby vaše sdělení bylo vidět na více místech. 
 
 

Placená reklama na Seznamu a Googlu (PPC na klíčová slova) 
 
Oproti placené reklamě na Facebooku je tady jiná logika. Vaše inzeráty se budou 
zobrazovat, až když hledající zadají do vyhledávače konkrétní klíčový slova. To znamená, 
že váš kurz e-mail marketingu se může zobrazit tehdy, když někdo napíše do Googlu „online 
kurz e-mail marketingu“.  
 

 
 
Je to podobný princip jako při optimalizaci článků na klíčová slova. Jen tady si tu 
návštěvnost prostě zaplatíte. Protože to je ale velmi relevantní návštěvnost, často se to 
velmi vyplatí. PPC reklamou na Seznamu a Googlu cílíte na návštěvníky ve fázi DO. 
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Reference 
 
Je to možná ten nejlepší prodejní argument vůbec. Celý to marketingový snažení je totiž 
často komunikace z jedné strany. Tedy od vás, podnikatele, který prodává své služby nebo 
zboží. A tak nějak se předpokládá, že vy budete své produkty prodávat.  
 
Reference jsou ale něco jiného. Dodávají do marketingové komunikace důvěryhodnost a 
hlasy dalších lidí, kteří utvrzují zákazníky v tom, že dělají dobře, když se rozhodnou 
investovat peníze právě do nákupu vašeho produktu. 

 
 

 

 
 
 
Případová studie marketingové strategie Z nuly na 1.071.799 Kč >> 
 
 

Zákaznická podpora 
 
Vstupuje do hry většinou až po prodeji, ale často už v průběhu prodejních kampaní. A tady 
se často rozhoduje o tom, jestli zákazník nakonec nakoupí, nebo ne. A především se tady 
buduje dlouhodobá důvěra a věrnost zákazníků.  
 
Kvalita vaší zákaznický podpory velmi ovlivňuje závěrečnou fázi, kdy se dělají ty největší 
zisky a rozhoduje se o budoucnosti vašeho podnikání, ale i života.  
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✏  Shrnutí fáze DO 
 

● V této fázi se prodává. Velkou chybou je dále lidi vzdělávat a doslova je nutit 
konzumovat další „hodnotný“ obsah. Prodávejte! Nebo bude prodávat váš konkurent.  

● Zákazníci potřebují poznat přínosy a výhody vašeho produktu. Ty musíte 
komunikovat napříč všemi marketingovými kanály.  

● Pro prodej a komunikaci využívejte publika, která vám rostou v předchozích fázích. 
Anebo ta, která vám vybudovali ostatní hráči na trhu. Zkrátka, abyste prodali, musí 
existovat publikum, které si už prošlo fází SEE a THINK. Není ale podmínkou, že 
tohle publikum musíte vytvořit vy. Můžete je klidně „ukrást“ jinému hráči na trhu. 

● To samé ale může udělat i konkurence. Takže prodávejte! 
 
 

📶 Měřitelný cíl 
 
Finální objednávku můžeme brát jako hlavní cíl našeho marketingu. Pro měření aktivit v této 
fázi je to nejrelevantnější cíl.  
 
Ale právě tady si můžeme nejlépe uvědomit logickou posloupnost celého marketingu. 
Všechny techniky, které děláte v této, prodejní fázi, stojí na technikách z předchozích fází. 
 
SEE (návštěvnost) → THINK (získání kontaktu a komunikace) → DO (prodej) 
 
Výsledky a měřitelné cíle z jednotlivých fází se tady proměňují ve finální prodeje. A jejich 
kvalitu a počet právě nejvíc ovlivní výsledky práce v předchozích fázích SEE a THINK. 
 

 
 
 
Z praxe  
 
Může stát, že vytvoření potřeby (fáze 1 a 2) za vás dobře odvede konkurence, ale vám se 
podaří prodat. To znamená, že získáte platícího zákazníka rovnou. A nebo to může 
dopadnout i obráceně. Vy odvedete kvalitní vzdělávací fázi SEE a THINK a někdo šikovnější 
nebo agresivnější v obchodě vám kontakt sebere, prodá mu a vydělá. 
 
Pořád si myslíte, že prodej není dobré dělat aktivně? A je lepší nechat zákazníky, ať se 
svobodně rozhodnout? Boj o zákazníka není něco, co jenom hezky zní v příručkách. 
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IV. FÁZE CARE 
 
 

🧠 Co má váš budoucí zákazník v hlavě?  
 
Zákazník má v této fázi v hlavě přesně to, co jste s ním udělali ve všech předchozích fázích. 
Pokud jste to někde na cestě posrali, nemusíte se ale bát, že by vás v této fázi zákazník 
neměl rád. On se sem totiž ani nedostane.  
 
V této fázi jsou pouze zákazníci, kteří od vás již nakoupili a mají chuť nakupovat znova. K 
dalšímu nákupu je motivuje především pocit důvěryhodnosti a bezpečí.  
 
Pamatujete na ty psychologické spouštěče z první fáze… Lidé ve skutečnosti chtějí jenom 
něčeho víc (peníze, štěstí, láska, klid, zdraví, bezpečí…) a něčeho míň (nejistota, stres, 
nemoc, smutek…).  
 
Vaše podnikání je v této fázi takový bezpečný přístav pro vaše nejvěrnější zákazníky. 
Což s sebou ale také nese obrovskou zodpovědnost.  
 
 

✅ Co máte komunikovat? 
 
Další nabídky. Nehrajme si na charitu. Podnikání je o vytváření zisku a lidi v této fázi jsou 
zvyklí, že za vaše služby se platí a je to tak v pořádku. Jedině, když budete vytvářet zisk, 
můžete dál rozvíjet své podnikání a žít plnohodnotný život. 
 
Vytvářejte další produkty, které budou strategicky rozšiřovat vaše portfolio placených 
produktů a služeb. A pečujte o nejvěrnější zákazníky.  
 
Z praxe 
 
Upřímně, nejsem moc zastáncem přístupu, že podnikatel musí splnit každé přání svých zákazníků a 
být připraven odpovědět i ve 2:00 na každý „prd“, který mu přistane ve schránce.  
 
Baťovské „náš zákazník, náš pán“, čecháčkovské podbízení a divoká 90. léta začátku podnikání 
vytvořilo ve společnosti předsudky, že podnikatel je „zmrd“, nezaslouží si respekt a musí splnit úplně 
všechno, na co si vzpomeneme. Dyť přece za mých 500 Kč nehorázně zbohatl.  
 
Přestože pana Baťu obrovsky obdivuji a vážím si jeho práce a myšlenek, tady s ním nesouhlasím a 
myslím, že ne každý zákazník si zaslouží naši pozornost nad rámec služeb, který si objednal a 
zaplatil. Vztah zákazník vs. podnikatel vnímám víc jako partnerství, které respektuje práva a potřeby 
obou stran. 
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Marketingové techniky pro fázi CARE 
 
Upsell a cross sell 
 
V předchozích částech jste mohli objevovat techniky, které jsou pomyslným hraničním 
územím mezi jednotlivými fázemi. Upsell, tedy další produkt, který je často nabízen okamžitě 
po objednání hlavního ziskového produktu, by mohl být milníkem mezi fází DO a CARE. 
Není to ale úplně přesný popis techniky v této fázi.  
 
Do fáze CARE bude ale určitě patřit další produkt, který komunikujete až po několika dnech 
či týdnech od nákupu služby a který přirozeně rozšiřuje službu nebo zboží. Většinou se 
těmto produktům říká cros sell. 
 
V této fázi už máte k dispozici hodně dat a víte poměrně přesně, co vašim zákazníkům 
opravdu pomáhá, co potřebují a za co jsou ochotni zaplatit. Pokud chcete dál rozvíjet své 
podnikání, v této fázi se skrývá velká příležitost.  
 
 

Ziskový produkt a VIP produkty 
 
Lidi, na který tady komunikujete, už ve vás mají poměrně velkou důvěru a vy si můžete 
dovolit nabízet drahé produkty a prodáte je. Pokud předchozí fáze přeskočíte, tak možná 
taky, ale těžko a zákazníky, které takto „uženete“, možná ani nebudete chtít.  
 
Z praxe 
 
Jednou se nám stalo, že jsme náš VIP produkt za 40.000 prodali chlapíkovi, který potom rozebral 
celou skupinu tohoto VIP workshopu. Zpochybňoval, co říkáme, a nenásledoval námi doporučený 
postup. Atmosféra se tam dala krájet a myslím, že nikdo nakonec neodjížděl s dobrým pocitem. Když 
jsem se podíval zpětně na data, zjistil jsem, že tenhle „VIP“ zákazník si od nás dřív nikdy nic nekoupil. 
Byla to přesná ukázka toho, že jsme přeskočili všechny tři fáze a jenom vydělali 40.000 Kč. 
Spokojenost a dobrý pocit ale nikde nebyl. 
 
 

Měsíční členství 
 
Tohle je velmi citlivý produkt. Zavázat se, že budete něco platit měsíčně, je pro spoustu lidí 
velmi těžké. A mnohem ochotněji to udělají u člověka, kterému věří a jehož služby si už 
několikrát vyzkoušeli.  
 
Služba, která je placená opakovaně, dodává vašemu podnikání obrovský pocit jistoty a 
bezpečí. Z pohledu marketingu to ale není snadný produkt a z pohledu byznysu to může být 
i velmi nebezpečný produkt. Musíte zkrátka mít už určitou jistotu, že to zvládnete. A jistota 
často roste ruku v ruce s počtem vašich věrných zákazníků. 
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✏  Shrnutí fáze CARE 
 

● Lidé jsou v této fázi zvyklí, že za vaše produkty a služby se platí, a je pro ně úplně v 
pořádku si zaplatit další a třeba i drahý produkty. 

● Tady se vytváří zisk, který vám umožní strategicky rozvíjet celé vaše podnikání.  
● Nad návrhem svých produktů byste měli přemýšlet strategicky. Aby se vhodně 

doplňovaly a zákazníci si je přirozeně kupovali. Neměly by se navzájem příliš 
překrývat (uspokojovat stejnou potřebu), naopak by se měly přirozeně doplňovat a 
prodávat.  

 
 

📶 Měřitelný cíl 
 
Kromě dalších a dalších prodejů je tady měřitelný cíl počet vašich věrných zákazníků a jejich 
spokojenost. Tržba a zisk je jedna věc, ale je dobré se dívat i na celkovou spokojenost 
vašich zákazníků. Jsou z vašich produktů nadšeni, doporučují je ostatním? 
 
I tohle se dá měřit. Ale já věřím, že spokojenost zákazníků je metrika, kterou budeme spíše 
cítit než měřit v tabulkách.  
 
Myslím, že poznáte velmi snadno, jestli jsou s vámi zákazníci spokojeni a kolik jich je. ❤  
 
 

 
 

 
 
Případová studie marketingové strategie Z nuly na 1.071.799 Kč >> 
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Co dělat průběžně 
 
Aby to nebylo tak jednoduchý, je tu ještě celá řada věcí, které ovlivňují výsledky online 
marketingu a kterým je dobré se věnovat průběžně. Nezapadají ale přesně do jednotlivých 
fází, a proto je uvádím až tady, na konci e-booku. 

 
 

Brand 
 
Nejlepší a nejefektivnější nástroj na budování brandu je spokojený a nadšený zákazník. O 
brandu se hodně básní a dávají se za příklad úspěšné značky jako Coca Cola, Apple, BMW 
atd. Ty jsou ale natolik vzdálený realitě běžného podnikatele, že nedává smysl řídit se tím, 
co dělají ony. Běžně investují miliony dolarů jenom do toho, aby byly vidět. 
 
Běžný podnikatel si nemůže dovolit investovat do toho, aby byl vidět. Musí dělat efektivní 
marketing, který mu přivede platící zákazníky. A ten posvátný „brand“ díky tomu vyroste 
sám. Pokud vám někdo bude říkat, že musíte budovat brand, utíkejte do něj rychle pryč. 
Většinou netuší vůbec nic o tom, jak se efektivně prodává pomocí online marketingu.  
 
 
 

A/B testování 
 
Vyšlo to až na závěr, ale rozhodně to patří téměř do každé fáze. Pamatujete ještě, co je v 
jednotlivých fázích měřitelný cíl? 
 

● SEE – návštěvnost 
 

● THINK – kontakty 
 

● DO – objednávky 
 

● CARE – počet dlouhodobých zákazníků 
 
 
Právě pomocí různých A/B testů byste měli měřit splnění těchto cílů. Zaměřte se na to, jaké 
aktivity vám ve fázi SEE přinášejí více návštěvnosti. Jaké marketingové kanály vám ve fázi 
THINK přinášejí nejvíce kontaktů, jaké ve fázi DO nejvíce objednávek atd.  

 
Zajímavé výsledky 20 A/B testů najdete tady >> 
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Analytika, data a průzkumy u zákazníků 
 
Dotazníky, průzkumy, zjišťování potřeb. Ptát se na zpětnou vazbu a podle ní ladit své 
produkty a marketingové strategie byste měli od začátku. To je taková měkká analytika. 
Často na ni stačí vzít telefon a zavolat pár zákazníkům.  
 
Pak je tady ale ještě další druh analytiky, a to jsou data z Google analytics, statistiky open 
rate e-mailů, čísla z reklamních systémů. Nesledujte finální čísla, ale trend. Zajímejte se o 
to, co udělala tahle změna a co způsobilo tenhle propad.  
 
Neexistuje žádná univerzální pravda, že třeba open rate pod 20 % je špatně nebo dobře. 
Pokud chcete přistupovat strategicky k e-mail marketingu, vyhodnocujte trend.  
 

 
 
Příklad: Tohle je finální statistika celkové výkonnosti jednoho našeho funnelu. Samozřejmě, že na základě dat 
optimalizujeme i jednotlivé části funnelu (vstupní stránky, open rate e-mailů, prodejní nabídky atd.). 
 
 
Jak se bude vaše podnikání vyvíjet, můžete se postupně dostat k čím dál zajímavějším 
datům a závěrům.  
 

● Jeden náš projekt má za 4 roky své existence celkovou tržbu 8.057.990 Kč. 
● Tuto tržbu udělalo celkem 2.606 zákazníků. 
● Snadno tak zjistíme, že jeden zákazník nám přinesl tržbu 3.092 Kč 

 
 
A můžeme pokračovat dál až do fáze SEE.  
 
➡  Můžeme spočítat, jakou jsme měli celkovou návštěvnost všech stránek tohoto projektu, a 
zjistit, jaká je tržba z jedné unikátní návštěvy. 
 
➡  Nebo dokážeme zjistit, jaký je průměrný zisk na jeden lead (kontakt, který sbíráme ve fázi 
THINK).  
 
➡  Když ještě do toho započítáte svoje náklady a marži, dokážou vám tato čísla snadno říct, 
kolik si můžete dovolit investovat do marketingu. Do nákupu nových zákazníků. 
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Závěr 
 
Marketing je strategická záležitost. Podnikatelé, kteří říkají, že musí hledat zákazníky nebo 
dokonce, že je musí uhnat, jednoduše nepostupují strategicky a jejich podnikání nestojí na 
pevných základech.  
 
Marketing je proces, který vám bude neustále generovat nové a nové platící objednávky. 
Celý online marketing je zkrátka umění neustále „nakupovat“ nové zákazníky. Pokud tohle 
váš marketing neumí, nemáte byznys, ale hobby! 
 
➡  Věřím, že tato mapa online marketingu pro vás byla přínosná a pomohla vám zorientovat 
se v celém tomto umění. 
 
➡  Budu vám vděčný za krátkou referenci na tento e-book, kterou můžete napsat na mé 
sociální sítě.  
 
✅ Pokud se rozhodnete jít dál (postoupit do fáze DO 😉), tady najdete přehled mých 
placených produktů.  
 
V této fázi bych vám doporučil tuto Případovou studii Z nuly na 1.071.799 Kč >> 
 
Je to produkt, nad kterým snad každý den přemýšlím, jestli jej už nestáhnu z prodeje 
(protože je už poměrně starý a za svůj projev se tam už trošku stydím), nicméně reference 
lidí mi pořád říkají, že to je možná nejlepší investice do vzdělávání v marketingu, kterou kdy 
udělali.  
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Ať se vám daří a prodeje letí do nebe! Sky is the limit! 
 

 
Bangkok, 11. březen 2018 
 
 

Dušan Souček 
autor e-booku 
 
S podnikáním jsem začal na základní škole, kdy jsem holkám o hodinách češtiny prodával 
nábytek pro panenky. Pokračoval jsem potom už opravdovou výrobou nábytku na zakázku a 
realizací kompletních interiérů. Velmi pestrou cestou přes neúspěšný e-shop a finanční 
poradenství a spoustu dalších zkušeností jsem se nakonec dostal až k online marketingu a 
affiliate. Od roku 2013 věnuji především marketingu a prodeji online vzdělávacích produktů. 
 
✅ Dnes učím podnikatele prodávat jejich vlastní online produkty pomocí internetu. Našimi 
kurzy, kde učíme, jak na prodej a marketing vzdělávacích produktů, prošly už tisíce 
zákazníků.  
 
✅ Také spravuji jeden z největších affiliate programů e-learningových kurzů v CZ a SK. 
 

● Můžete mě najít na Facebooku, kam dávám střípky ze svého podnikání >> 
● Podobný info dávám i na Linkedin >> 
● Na YouTube, kam točím videa o marketingu a podnikání >> 
● Na Instagramu, kde sdílím spíše osobní věci >> 

 
Budu se těšit na nějakou další příležitost. 
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