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Osnova dnešní prezentace 

Statistika ČSU  
    - jednoduchá odpověď na otázku: Proč se dobře prezentovat na Internetu?  

Buďte dohledatelní  
     - jak to funguje, základy dohledatelnosti. 

Zvýšení kvality Vašich poptávek 
     - každý by si asi přál! 

Placená propagace 
    - být vidět chce trochu kumštu. 

Pozor na „šmejdy“ 
     - přestrojení marketéři. 

Závěr 
    - konkrétní kroky. 

Tombola – každý vyhrává 
   - stačí si správně vylosovat.  

 
 

 
 
 



Statistika ČSU 

Využití internetového prodeje v 
maloobchodě - 2018  

Článek z  08.10.2019  

 V roce 2007 nakoupilo pomocí internetu 15 % osob 
starších 16 let, o pět let později již 31 % a v minulém 
roce nakoupilo na  internetu 54  % sledované populace. 

 Tab. č. 1 Osoby nakupující na internetu(%) 

 

 

  

     

 
 

rok 2007 2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

celkem 
16+ 

15 % 21 % 34 % 39 % 42 % 44 % 52 % 54 % 



Statistika ČSU 

Obliba nákupů přes internet neustále roste 
 

Článek z  08.10.2019  

  V roce 2018 mělo v České republice 81 % domácností 
přístup k internetu, což je o 14 % více než v roce 2013. 
Především s rozšířením chytrých telefonů se stalo internetové 
připojení v mobilní síti jednou ze základních služeb mobilních 
operátorů. To se projevilo také ve větší oblíbenosti nákupů 
prostřednictvím internetu. 

„Internetovým prodejcům rostou počty zákazníků a s tím 
také tržby. V roce 2017 se v internetových obchodech prodalo 
zboží v hodnotě zhruba 85 mld. Kč, což představovalo 7,8 % 
celkových maloobchodních tržeb,“. 

 
 

 



Buďte dohledatelní 

Jak lidé hledají  

dodavatele na internetu? 

 



Buďte dohledatelní 

seznam.cz 

 



Buďte dohledatelní 

firmy.cz 

 



Buďte dohledatelní 

Firmy.cz 
Nejpoužívanější katalog firem v ČR 

Povoluje firmám vytvářet firemní profily 

S firemním profilem jste lépe dohledatelní 

Služba je v základu zdarma 

Investice do reklamy vychází cca na 10 Kč / den 

Jediný obecný firemní katalog, do kterého se vyplatí 
investovat 

 

 



Buďte dohledatelní 

Firmy.cz 
Správně vyplněný 
profil vyniká mezi 
ostatními => přiláká 
více zákazníků 

 



Buďte dohledatelní 



Buďte dohledatelní 

google.com 

 



Buďte dohledatelní 



Buďte dohledatelní 

Obecný dotaz: 
google.com 

 



Buďte dohledatelní 

Webové stránky (https://www.podlahyvysocina.cz/) 

Tvoří „informační centrum“ Vaší společnosti,  

Sdružují informace o vaší činnosti 

Prezentují povedené zakázky, pole působnosti 

Pomáhají přesvědčovat Vaše potenciální zákazníky  
k dalšímu kontaktu 

„Obchodník, který nespí“ 

Zobrazují se ve výsledcích vyhledávání Google, Seznam 

Lidé je používají jako hodnotící kritérium – pokud jsou 
spokojeni, zahájí další kontakt s Vámi 

 

 



Zvýšení kvality poptávek 

 

 
Váš budoucí klient potřebuje vědět, zda bude 

volat správnému řemeslníkovi 
Přemýšlí, zda bude práce kvalitní, 

Zda s prací bude spokojen, 

Chce mít lepší a hezčí provedení než sousedé, 

Atp.  

 



Zvýšení kvality poptávek 

 

 
Servírování informací 

Správně vyplněné firemní profily, dohledatelnost 

Ukázky Vaší práce 

Vyjádření zákazníků + firemní recenze 

Že jste aktivní a spolehliví 

 



Zvýšení kvality poptávek 

 

 
Servírování informací 

Fotografie realizací na firemních profilech 

Fotografie realizací na webu 

Využití sociálních sítí 

Facebook 

Instagram  

 

 

 

 



Facebook 



Facebook 

Sociální síť zaměřená na 
komunikaci a sdílení 
informací 

Přidávejte fotky 
realizací, činností ve 
firmě, atd. 

Příspěvky by měly být 
ideálně 1x týdně, aby 
profil nepůsobil „mrtvě“ 
 

 

 



Instagram 

 

 

 

 



Instagram 

Sociální síť zaměřená 
pouze na fotografie, 
není nutné psát 
romány 

Ideální pro fotky 
realizací a designové 
reference 

Příspěvky by měly 
být ideálně 1x týdně, 
aby profil nepůsobil 
„mrtvě“ 
 

 



Facebook a Instagram 

Využijte na pochlubení se realizacemi 

Přímá komunikace se zákazníkem 

Tip: nábor přes Facebook 

Umožňují propagaci a tvorbu kampaní 
 

 

 

 



Placená propagace 

Přes placenou propagaci na internetu lze 
dosáhnout cílenějších poptávek: 

Majetnější zákazníci, 

Zákazníci vyhledávající realizace atypické realizace, práce 
na míru 

Lze využít reklamy na zákazníky, kteří mají rozestavěno  
a teprve přemýšlejí o výběru správného podlaháře 

 

 

 

 



Pozor na: 

Vyhozené peníze za obecné firemní zápisy, 
obecné firemní katalogy aj. 

 
 

 

 

 

 



Závěr 

1. Jste dohledatelní? 

 

2. Máte peníze, ale nemáte čas.  
Poslali byste si poptávku? 

 

 
 

 

 

 



Závěr 

Zadejte název Vaší firmy do googlu i seznamu 

Pokud profil existuje, zkontrolujte správnost 
údajů a zda nejde rozšířit (fotografie, pracovní 
doba, popisek činnosti, …), staňte se vlastníky 
profilu 

Pokud profil nemáte, založte si jej (firmy.cz  
a google moje firma) 

 

 

 
 



Závěr 

Foťte realizace a pochlubte se jimi, např. na 
sociálních sítích: 

Facebook 

Instagram 

Požádejte spokojené zákazníky o vyplnění 
recenzí na těchto profilech 

Pomožte lidem, aby Vaše realizace poznali. 
 

 

 

 



Závěr 

On-line marketing Vám dokáže pomoci  
k lepším zakázkám.  

 
  

XART.s.r.o. 

 

 

 

 



Těšíme se na Vaše náměty 

 

 
 

 

 


