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Veronika Mašínová

Rozehřátí

Jmenuji se Veronika Mašínová, jsme 
máma a podnikám. Mám rodičovskou 
podnikatelskou mentalitu, která určuje můj 
styl podnikání. Je mi blízké podnikání s 
rozvahou, jasnou strukturou, bez rizik a s 
prostorem pro samostatnost. Být 
samostatná a umět si zařídit spoustu 
byznys věcí, mi dělá radost a dává smysl. 
Dala jsem vzniknout projektu 
Samostatný podnikatel skrze nějž dávám 
prostor dalším podnikatelům učit se růst ve 
své samostatnosti. O projektu se více 
dočtete ZDE.

Tento mini e-book je jeho součástí a jeho 
záměrem  je ukázat vám jednoduché a 
lehce použitelné „fígle“ pro zvýšení 
návštěvnosti vašeho webu.

Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat 
nebo konzultovat, jsem vám k dispozici na 
e-mailu napis@veronikamasinova.cz, na 
webu veronikamasinova.cz nebo na 
Facebooku.

● Nebojte se mi napsat, zajímáte mě. 

Tento e-book má informativní charakter. Ke 
zpracování a implementaci informací v 
něm obsažených přistupujte prosím se 
svou vlastní samostatností a 
zodpovědností a použijte je tak, aby vám 
přinesly co největší užitek i v 
korespondenci s vaší autenticitou a 
zaměřením.

http://veronikamasinova.cz/
http://veronikamasinova.cz/samostatny-podnikatel/
http://veronikamasinova.cz/samostatny-podnikatel/
mailto:napis@veronikamasinova.cz
http://veronikamasinova.cz/
https://www.facebook.com/pages/Jsem-m%C3%A1ma-a-podnik%C3%A1m/1608424956057902
http://veronikamasinova.cz/ebook-zdarma-jak-ziskat-v-podnikani-naskok/
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Veronika Mašínová

TIP Č.1 - FACEBOOK

Facebook (FB) je nenahraditelný nástroj, co 
se týče množství lidí, které můžete 
jednoduše oslovit. Ještě v lednu 2015 jsem 
byla „protifejsbukačka“, nesnášela jsem ho, 
nerada jsem tam chodila. Když jsem 
zakusila cílené vedení a odhalení jeho 
přínosu pro moje podnikání, otevřel se mi 
nový svět. Pochopila jsem, že jít cestou 
odporu a bránění se mu, je nesmysl. Ovšem 
aby přinesl pozitivní užitek, je potřeba s ním 
pracovat správným způsobem. Na to jsou 
machři jíní, existují celé kurzy, semináře a e-
booky o Facebooku.  Já chci zmínit využití 
reklamy na FB. Aby vám přinesla 
návštěvnost, je potřeba ji správně vystavět, 
zacílit a dodržet některá jednoduchá 
pravidla. 

Pro jakýkoliv příspěvek na FB si uvědomte 
zlaté moudro:

Lidé se na FB chodí odreagovat, bavit se, 
sociálně komunikovat. 

Z toho vycházejte i u vytváření reklamy. 
NEPRODÁVEJTE. Nabízejte, motivujte. 

K tomu, aby vaše reklama byla přitažlivá a 
přiměla čtenáře kliknout a tím ho přivedla na 
váš web, je potřeba vytvořit její text tzv. „sexy“. 
K tomu může použít tyto 4 způsoby:

1. JAK jsem udělal něco.....

2. Reference

3. Otázky

4. Varování

http://veronikamasinova.cz/
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Veronika Mašínová

TIP Č.1 - FACEBOOK

1) JAK jsem udělal něco.....

● V tom JAK se musí lidé ztotožnit

● Dotáhnout jim to, aby pochopili, co to JAK 
bude pro ně znamenat 

● Příklady: 

Jak jsem vydělal 3 tisíce EUR podnikáním 
na Amazonu za 1 měsíc. Místo suchého 
Jak vydělávám na Amazonu.

Nebo: Jak si nastartovat podnikání z pláže, 
takže budete moci pracovat odkudkoliv a 
užívat si čas s dětmi.

● Musí v tom být emoce, vyvolat touhu – jó, 
to chci.

2) Reference

Použijte jako text referenci vašeho zákazníka. 
Musí být krátká a úderná. Reference vyvolávají 

ztotožnění se, právě proto, že přišly jako 
zpětná vazba od koncového spotřebitele.  

3) Otázky

Otevřete svůj reklamní spot otázkou. A dejte 
na ni odpověď. Např. Už vás nebaví dívat se 
na sebe do zrcadla? Naučím vás, jak se 
jednoduše a rychle nalíčit a být krásná a 
přitažlivá.

4) Varování

To je specifický způsob, který vyvolává ve 
čtenáři potřebu s tím něco dělat.

Např. Sedíte 6 hodin denně u PC? Víte, že si 
tím zkracujete život? Stačí 3 cviky na 
protažení a bude lépe.

http://veronikamasinova.cz/
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Veronika Mašínová

TIP Č.2 - ROZHOVORY

Rozhovor s jinými lidmi z vašeho oboru, nejlépe 
s těmi, kteří již něco znamenají, je skvělým 
způsobem, jak přitáhnout návštěvníky na váš 
web. 

Podmínkou tohoto tipu je mít vlastní blogovací 
stránky. Pokud jste ještě neobjevili jejich sílu, 
užitek ba dokonce nutnost v dnešním online 
podnikání – a je jedno, jestli máte e-shop nebo 
prodáváte online produkty - pak vám chybí 
důležitý prvek skládačky. Proč mít blog, co vám 
přinese, jak ho správně dělat, to vše najdete v 
e-booku 4 PILÍŘE ÚSPĚŠNÉHO BYZNYSU, 
proto se zde nebudu tomuto pilíři  blíže věnovat. 

Zpátky k rozhovorům :-) Domluvte se s lidmi z 
vašeho oboru, kteří mají vašim čtenářům co říct 
a pošlete jim 4-5 otázek a uveřejněte tento 
rozhovor jako článek. Rozhovor s 10 celebritami 
vašeho oboru udělá celebritu z vás. 

Jak princip zvýšení návštěvnosti skrze 
rozhovor funguje?

✔ Dotazovaný se rád pochlubí, že s ním byl 
udělán rozhovor, odkáže své čtenáře na 
vaše stránky, kde je rozhovor uveřejněný.

✔ Můžete pozvat své fanoušky z FB na 
stránku s rozhovorem, zajímaví lidé a 
témata vždy přitáhnou.

✔ Rozhovor buduje vaši důvěryhodnost (tý 
jo, on mu dal rozhovor, to asi něco 
znamená) a otvírá čtenáře ke vztahu s 
vámi, sledování, sdílení apod.

Zapřemýšlejte, s kým byste mohli rozhovor 
udělat.

Stejným způsobem funguje recenze na něčí 
produkt z oboru.

http://veronikamasinova.cz/
http://dobryzacatek.cz/
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Veronika Mašínová

TIP Č.3 – PŘÍBĚHY Z PRAXE

To je velmi účinná metoda fungující pro 
jakékoliv podnikání – prodej fyzických i info 
produktů. Výsledky vašich klientů mluví za vše. 
Takže pokud máte spokojené klienty, udělejte s 
nimi rozhovor, natočte video, požádejte je o 
napsání krátkého článku / recenze na téma, jak 
jim váš produkt pomohl. Co díky němu dokázali 
apod.

Nečekejte žádnou těžkou a složitou SEO 
optimalizaci. Mám tipy pro normální smrtelníky. 

De facto jde o to, poslat vyhledávačům 
informaci, že vaše klíčové slovo je fakt důležité, 
má váhu. Proto se musí v textu a na té stránce 
vyskytovat několikrát na předem promyšlených 
pozicích. 

První, co musíte udělat je, promyslet si své 
klíčové slovo. Na co chcete cílit. Na jaké slovo 
chcete návštěvníky přitáhnout. Je dobré 
nemyslet jen v souvislosti jednoho slova, ale 
sousloví. Lidé většinou hledají něco ne jedním 
slovem. Zkuste se nacítit do svého návštěvníka 
/ zákazníka, co by asi v souvislosti s vaším 
textem (článek, rozhovor, prodejní text, text na 
e-shopu apod) asi tak mohl hledat. Dejte si 
pozor na „profláknutá“ slova, která mají velkou 
konkurenci a tak nemáte příliš šanci se na první 
pozice dostat. Buďte konkrétní. Např. Místo 
koberce volte levné koberce v Brně apod. 

TIP Č.4 – VYHLEDÁVAČE

http://veronikamasinova.cz/
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Veronika Mašínová

TIP Č.4 – VYHLEDÁVAČE

Kde všude je potřeba své klíčové slovo (slova, 
sousloví) umístit:

1) v názvu – tak to je asi jasné :-),

2) v URL adrese – název můžete mít delší, 
aleurl naopak krátká, jinak to sníží kvalitu vaší 
optimalizace,

3) v textu – a to několikrát,

4) v Title – seo název,

5) v description – tedy v seo popisu, obojí je 
součásti SEO optimalizace, která je u každého 
textu základní,

6) v názvech obrázků – při vkládání je 
přejmenujte. Když budete mít více obrázků,tak 
dávejte to sousloví pokaždé a jen a jen za 
topomlčku a číslo (xxxx_1, xxx_2).

Pokud se v tom textu vaše klíčové 
slovo/sousloví objeví tolikrát, dáváte tím signál 
vyhledávacím robotům, že tohle je důležité a 
získáte si jejich pozornost. Pokud je to ve 
vašich silách a je to možné, projděte si své 
texty a zoptimalizujte je.

POZOR: Pokud budete při zpětné optimalizaci 
upravovat Url adresy (třeba je zkracovat), 
uvědomte si, že příjdete o některé zpětné 
vazby (např. FB liky) a také pokud jste tyto url 
adresy použili někde v jiných textech nebo 
publikacích, přestanou fungovat. 

file:///C:/Users/Pavilion/Disk%20Google/SE%C5%A0ITY/
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Veronika Mašínová

TIP Č.5 – PŘÍSPĚVKY NA JINÝCH WEBECH

A jeden tip navíc. Najděte cestu, nebo možnost, 
jak napsat článek na blog někoho jiného. 
Samozřejmě s velkou návštěvností. Váš článek 
s odkazy vedoucími na váš web se dostane k 
„obecenstvu“, které byste vy nikdy neoslovili.  

Pokud chcete sledovat, co je nového, zapište se ZDE a dám vědět :-)

file:///C:/Users/Pavilion/Disk%20Google/SE%C5%A0ITY/
file:///C:/Users/Pavilion/Disk%20Google/SE%C5%A0ITY/
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