
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 tajemství úspěchu na internetu 

 

Tento trénink si buď zamilujete, nebo si budete myslet, že jsem se 

úplně zbláznil. Jsem autor EmailAcademy a knihy Miliónový email a 

toto není prodejní video či prodejní eBook. A ani nemám žádnou 

zázračnou pilulku nebo lék na peníze a štěstí, a možná vůbec nejlepší 

bude, když mi ani nebudete věřit, ale jednoduše ty věci, které si tady 

ukážeme, začnete dělat.  

Toto video a eBook jsou o postupech jak využít obyčejný email a 

internetové stránky k tomu, abyste se přestali za zákazníky honit a aby 

pro vás podnikání nebylo dřina ale opět radost a zábava. A prostě 

jednoduše, abyste si zjednodušili život díky internetu.  

Několik let jsem dával do internetového marketingu peníze a ony se mi 

nevracely zpátky a přišlo mi to divné, protože byli lidé, kteří na 

internetu peníze vydělávali. A tak jsem zkoušel, hledal a nakonec našel. 

Naplnění i miliony.  

A o tom je toto video a PDF - 7 tajemství úspěchu na internetu. 

Doufám, že vás bude bavit. 

- David Kirš 
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7 tajemství úspěchu na internetu 

Na chvíli teď prosím zapomeňte na vše, co si myslíte o email 

marketingu a marketingu na internetu. Co říkají knihy, píše se v 

médiích, učili jste se z běžně dostupných zdrojů. Je totiž třeba udělat 

Re-start vašeho myšlení a podnikání.  

Toho, jak dnes posíláte emaily a používáte web. Nahrát novou verzi. 

Říkám ji verze takové Firmy 2.0.  

Firma 2.0 

Tuhle verzi zatím u nás mnoho firem nepoužívá. Ale naučil jsem se, že 

většinový názor není moc často správný názor. Takže dnes tak trochu 

vystoupíte z řady. 

Už tím, že se podíváte na toto video, totiž vystupujete z řady, ne každý 

má takovou příležitost. Jsem David Kirš a uvidíte neobvyklou cestu, 

která můj život a podnikání převrátila naruby.  

Možná máte právě teď moc práce, a málo času. A možná to tak máte 

pořád. Co kdybych vám ale řekl, že za to nemůžete. Nikdo z nás.  

Může za to systém, ve kterém jsme vyrostli. Znalosti a myšlení, které 

jsme převzali od generací před námi.  

Toto myšlení je třeba přehrát novou verzí. Je to jako byste dnes nahráli 

na počítač MS-DOS (to je operační systém, kde byly jen čísla a 

písmenka a nebyla tam ani žádná myš, pro mladší z vás) a pak byste se 

divili, že se nejde připojit k internetu a ani to nepřehrává video.  
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Stejně se dnes firmy a podnikatelé diví, že nevydělávají peníze, nemají 

zákazníky, že lidi a zaměstnanci nestojí za nic. Ale přitom používají 

postupy podnikání z doby MS-DOS. 

 

Někdy jedna myšlenka může změnit mnoho věcí v 

podnikání i v životě.  

U mě to tak bylo. Bylo to jedno video, které mi před lety ukázalo jiný 

svět na internetu. Možná dnes předávám štafetu právě vám.  

Tyto informace, které nyní ukážu, ve zprávách nenajdete. Na školách se 

neučí. A online agentury o nich neví nebo vám je raději neříkají.  

Měl jsem to štěstí, že jsem se v posledních letech dostal k know-how, 

které na světě plně využívá jen par lidí, internetových podnikatelů. U 

nás zatím opravdu naplno jen pár jednotlivců. A tohle know-how, jak 

vydělávat na internetu jsem spojil s mým oborem, email marketingem. 

A výsledek překonal všechna má očekávání, jak za chvíli uvidíte. 

Pokud si teď říkáte, že to funguje těm internetovým podnikatelům, 

ale co my v reálném obchodě, řeknu jen jedno… 
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Funguje to online i offline.  

Není to jen nějaká teorie. Vyzkoušela již už řada podnikatelů a firem, 

kteří prošli výcvikem EmailAcademy v minulých letech a některé z nich 

jsem  pozval i na webinář, aby se s vámi podělili o výsledky. 

A abychom jen nepracovali, mám pro vás na konci malou výzvu, ve 

které lze získat MacBook Air a zájezd do Paříže. 

 

Na této fotce jsem já a chtěl jsem jen fotku, kde píšu na tabuli a toto z 

toho vzniklo :) no ale aspoň vidíte, že nejsem virtuální.  

 

Jsem z Brna a možná víte, že v EA učím podnikatele, jak využít email a 

internet a získat tak více spokojených zákazníků a přitom třeba ležet 

na pláži v Thajsku. 
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Ať máte malou či větší firmu, nebo zatím o podnikání jen přemýšlíte, 

principy, o kterých si za chvíli povíme, nejspíš mnoho změní. 

Sám jsem podnikatel a prošel jsem si tou cestou, kdy mate pocit že do 

práce více dáváte, než dostáváte zpět, že vaše snažení neodpovídá 

výsledkům.  

Znáte ten pocit?  

Ale tahle cesta pro mě skončila. Těžko můžu přesně popsat, jaké to je, 

být po re-startu. Kdy třeba ležíte na pláži a víte, že váš byznys stále 

běží. Když přitahujete zákazníky, ale nehoníte se za nimi. Oni prostě 

chodí sami. Když se jako obchodník nemusíte někoho pořád 

doprošovat. 

Někdy to jde i bez re-startu, můžete dál fungovat postaru, ale je to 

podobné jako když pár měsíců nerestartujete počítač, musím říct, že i 

můj zamilovaný Mac má pak potíže. 

A pamatuji si ještě dobře ten začátek cesty…  

A proto vzniklo toto video, abych vám ukázal 7 tajemství úspěchu na 

internetu, které mi umožnily dostat se z toho trápení a honění k tomu, 

abych nyní zažíval pocit svobody, i finanční a znovu velké chuti a 

radosti do práce. 
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Představte si, že každé ráno chodíte do práce kolem 

přístavu 

Představte si, že každé ráno chodíte do práce kolem přístavu, kde kotví 

luxusní lodě. A vy se ptáte, jak to ti majitelé těch lodí dělají, že mají 

jachtu, že mohou vyplout na širé moře… Co dělají jinak, že mohou 

kamkoli doplout a dopřát si tento zážitek? 

Tento trénink je právě o tom, co dělají jinak… 

Co pochopili a co se naučili. A nesnědl jsem moudrost světa ani nevím, 

jak vydělat milion bez práce. Dříve bych se ani nenadál, že takové video 

budu někdy točit.  

Vše vzniklo tak, že jsem byl loni v lednu měsíc na dovolené a prvních 

14dni jsem nic nedělal. A pak jsem poslal klientům email s dotazníkem. 

A oni se mě ptali:  

- Jak jsem začínal,  

- jak hledám zákazníky,  

- co je třeba k tomu, aby člověk vydělával na internetu peníze, 

- ptali se i na to, zda stíhám při práci i jiné věci 

- …a zda jsem přitom šťastný. 

Začal jsem si v duchu odpovídat. Co vlastně způsobilo, že můžu být 

měsíc na dovolené, mít fungující firmu, platit úžasné kolegy, napsat 

knihu a dělat jen to, co mě baví? 

Neříkám, že jsem pořád jen happy, ale vím, že když se zrovna nedaří, 

dám si den v posteli a je mi fajn. Ta svoboda je super.  
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A tak jsem začal ty odpovědi psát.. A výsledkem je toto video a vlastně 

celá EmailAcademy.  

Ale není to jen o těch krocích. Je to taky o přístupu.  

A proto si ukážeme, jak udělat restart nejen toho, jak pracujete, jak 

např. posíláte emaily, ale především, jak přemýšlíte. Teprve pak 

pochopíte, proč jeden podnikatel vydělává a druhý prodělává, byť 

zdánlivě dělají oba to samé. 

Dnešní dobu vnímám jako plnou jedinečných příležitostí pro lidi a 

podnikatele, kteří se nebojí a jsou ochotni pro příležitost něco udělat a 

přemýšlejí. Proč? 

Protože taková doba tu ještě nebyla. Před pár lety jednoduše nebyly na 

internetu takové možnosti. 

Internet je tu už vlastně desítky let, ale možnosti, které jsou v online 

komunikaci dostupné dnes tu před 5 lety prostě nebyly. Proto dnes 

před námi leží tato příležitost. 

O tom, jak chytře prakticky využívat email, web a info-marketing a 

přitahovat zákazníky 24h denně se dozvíte v druhém videu. A také vám 

tam ukážu online strategii, kterou použil Barack Obama a pak vyhrál 

volby. 

Píšu teď novou knížku s názvem Firma 2.0. Pokud znáte můj příběh, 

víte, že já ani mí rodiče, jsme se nenarodili jako milionáři. 

Začínal jsem z nuly, ale Ve 22 letech jsem si řekl, že chci jít do 

důchodu v 35. Trvalo mi 10 let přijít na to, jak to udělat.  
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Dan Millman řekl, že úspěch přes noc trvá asi deset let, takže to sedí  

Vám to ale může trvat méně 

Protože opravdový rozdíl se u mě stal až v posledních letech. Všichni se 

v dnešní době můžeme učit z toho, co funguje někomu druhému. To 

byla i moje cesta. Díval jsem se kolem a sledoval, co přesně dělají ti, 

kteří jsou v dané oblasti lepší než já, ti kteří vydělávají více peněz a 

podnikání jim šlape jak hodinky. 

Existuje jedna věc a ta rozděluje lidi a podnikatele na dvě skupiny: 

Na Hledače příležitostí a Strategické podnikatele. 

Pokud jste na tom nějak tak, jako dříve já, honíte nejspíš teď sebe, 

kolegy i zákazníky, utrácíte za reklamu, měníte pořád marketingové 

taktiky, upravujete web co půl roku, hledáte lepší SEO, PPC, posíláte 

spíš spam než emaily, a na konci jste unavení a spíše proděláváte 

peníze. Tak vypadají Hledači příležitostí.  

A pak mám pro Vás tři zprávy: 

1. Vím, jak se cítíte    

2. Nejste v tom rozhodně sami   

3. Má to naštěstí řešení. 

Ta věc, které změnila život mě, ho dnes změní i vám. To co udělalo z 

mé staré firmy, Firmu 2.0 tady leží. Je to tu pro všechny, kteří jsou 

ochotni poslouchat. Bohužel většina z nás je tak zahleděná do svých 
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pravd a zaběhaných postupů, že nevidí a neslyší. Jenže doba kolem se 

už opravdu změnila. Nic není jako dřív. 

Dnes, kdy mám prosperující firmu, si každý den potvrzuji, jak klíčová je 

ta jedna věc nejen v podnikání, ale v každé lidské činnosti.  

Jaká je to věc? 

Je to Strategické myšlení.  Co to znamená?  

… dělat správné věci, správným způsobem, ve 

správný čas. 

Mapa jak na to není jen v našem mozku. Ale i v našem srdci. Pokud 

spojíte strategické myšlení na internetu a navigaci vašeho srdce, takže 

budete dělat to, co vás baví, vsadím si na vás cokoliv, protože svůj život 

za chvíli nepoznáte. 

K tomu znovu najít směr, vám pomůže ptát se: 

„Proč dělám právě to, co teď dělám? K čemu mi to slouží? Co z toho 

vlastně mám?“ 

Je nutné se na váš život a podnikání podívat očima pozorovatele, je to 

umění vzlétnout od denních starostí, zastavit se a podívat se na 

problém z výšky, z ptačí perspektivy. Je to schopnost vylézt na strom a 

rozhlédnout se po krajině, zda jdete stále správným směrem.  

Pak si můžete všimnout, že morseovkou se už na zákazníky nedovoláte, 

protože oni používají mobil a sedí u emailu. 
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A také je to umění spojovat věci dohromady: Abyste postavili vysoký 

dům, musí mít pevné základy.  

Abyste měli vysoký příjem a internet vám v 

podnikání sloužil, pak potřebuje pevné základy. 

Nestačí mít krásný designový web, honit se za návštěvností, utrácet za 

SEO a sem tam poslat email, který spíše obtěžuje, než prodává. 

Chápete? Když nemáte základy, není dům.  

Když nemáte základní dovednosti, jak využívat dnes email a internet, 

není podnikání. 

Pokud neděláte správné věci, ve správný čas a správným způsobem – 

těžko začnou jen tak z ničeho fungovat. Právě to je ten důvod, proč 

možná teď děláte spoustu činností, ale ony nepřinášejí výsledky a 

peníze. Proč teď utrácíte peníze za marketing a reklamu, ale 

nevyděláváte je zpět.  

A tak než se opět pustíte opět do práce, odhalte teď se mnou 7 

tajemství úspěchu na internetu.  

Ty odlišují Hledači příležitostí od Strategických podnikatelů. Ať pro vás 

už nejsou tajemství, ale běžnou praxí, která vám zjednoduší život. 

Pomohou vám, pokud dnes 

- máte pocit, že děláte, co můžete a je to stejně pořád málo 



 

 

7 tajemství úspěchu na internetu 

- vám nezbývá čas na podstatné úkoly a hlavně na důležité věci v 

životě 

- a ztrácíte se v tom, jak dělat marketing a náklady jen rostou 

- už nevíte, kde pořád hledat nové zákazníky a jak si je udržet 

- a máte také strach z budoucnosti a z toho, co bude 

Trvalo mi roky, než jsem ty základy opravdu pochopil. Nejspíš se vám 

to také napoprvé nepodaří. A pak se na ně podívejte znovu. A znovu. 

Vědět, znamená dělat. Pokud víte, ale zatím neděláte, pak nejspíš 

zatím ještě nevíte. 

Prvním tajemstvím, o kterém si možná řeknete, že nemá s internetem 

nic společného, ale opak je pravdou je  

Fokus a víra 

„Lidé přeceňují to, co zvládnou za den a podceňují to, co zvládnou za 

rok.“ 

Nápady, nové příležitosti a snaha zvládnout naráz 10 věcí. Znáte to? Co 

když právě toto mi vydělá spousty peněz? Tohle musím taky zkusit a 

toto taky.  

Takovým podnikatelům se říká hledači příležitostí. Honí se, vymýšlí, 

mění. Jednou tato technika, podruhé jiná. Tento měsíc tento projekt, 

další jiný. Na konci dne se ohlédnou a kde nic tu nic. Na konci roku se 

ohlédnou a mají pocit, že jsou tam, kde loni. Je vám to povědomé? 

Jak je to možné?  Nemají strategii, nejsou zaměření. Neumí se zaměřit 

na podstatné věci.  
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Strategický podnikatel má také mnoho nápadů a příležitosti se mu jen 

hrnou. Přemýšlí ale jinak. Vždy se zaměří jen na jednu věc. Vždy ví, co 

je jeho priorita tento rok, tento týden, tento den.  

Teprve až dojde do cíle, plný energie se pouští do dalšího nápadu. 

Proto se na konci roku ohlédne a raduje se z dokončených projektů a 

vydělaných peněz. 

Mějte jasno v tom, kde chcete být za rok. Jak se chcete cítit, jací chcete 

být. Bez toho si nemůžete naplánovat dnešní den. A pak věřte, že to 

dokážete, 

„Pokud věříte a ve víře vytrváte, není nikdo a nic, co by vás mohlo 

zastavit. Nic.“ 

Jak ale často vypadá realita? První neúspěch, chyba nebo zklamání a 

víra je pryč. Konec. Hledá se další příležitost. Tentokrát to už určitě 

vyjde. Přece musí existovat jednoduchý a rychlý způsob, jak vydělat 

peníze a uspět?   

Vše potvrzuje tento příběh, který jsem slyšel od mého inspirujícího 

učitele Brendon Burcharda: 

„Jenou přišel člověk na pole, o kterém slyšel, že ta má být zlato. Začal 

kopat. Kope, kope a po čase narazí jen na malá zrníčka zlata. „Jen 

taková zrníčka?“, říká si, „tady mělo být zlato“. Otrávený odejte kopat 

jámu na jiné pole. Na konci života se tento člověk/podnikatel ohlédne a 

uvidí za sebou vysílen obrovská pole s desítkami rozkopaných jam. Chce 

se mu plakat. 
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Na stejném poli o kus dál je ale i jiný člověk a začíná také kopat. Kope, 

kope a po čase narazí na zrníčka zlata. „Hm, " řekne si "když jsou tady 

zrníčka, mohlo by tam být i více!“, a kope dále. Kope, kope a po chvíli 

narazí na obrovskou zlatou žílu. V tu chvíli začne stavět zlatý důl. Na 

konci života se tento člověk také ohlédne a uvidí za sebou pole s 

několika velkými zlatými doly.“  

 

Hledači příležitostí říkají o těchto lidech, že mají 

štěstí. 

Strategičtí podnikatelé to nazývají fokus a víra. 
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Pozornost 

"Kdo dává pozornost druhému, bude obdarován. Dejte pozornost 

svému zákazníkovi a on vám dá své srdce i peníze." 

Jak by se zachoval u vás doma partner, který neměl měsíc vaši 

pozornost? Byl by na vás milý? Měl by se k vám? Dost těžko, pokud 

není osvícený. Zákazník se chová stejně.  

Většina firem to ale pochopila úplně obráceně. Ze všech stran firmy 

křičí a žadoní o pozornost zákazníků. Překřikují se a to hlasitěji a 

hlasitěji.  

Reklama, spam, akce, sleva. Obtěžování.  

Když vás začnu po cestě honit, co uděláte? Budete utíkat. Mají takové 

firmy zákazníkovu pozornost? Ne. Nebo Ano, ale negativní. Pozornost 

totiž vyžadují, ale ne dávají.  

Nedávají pozornost zákazníkovi, ale sobě. Svému zisku. A na to 

zákazník prdí. Logicky. Nevím, jak vám, ale mě je ukradený zisk nějaké 

firmy, která mě obtěžuje telemarketingem, nebo blikající re-klamou. 

Opakovaným klamem. 

Takže co dělat jinak? Jak můžete dát opravdovou pozornost, kterou 

zákazník opětuje? 

Tak, že pochopíte rozdíl mezi souhlasným a nesouhlasným 

marketingem.  
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Ve světě tento trend možná znáte pod pojmem Permission Marketing, 

jeho velkým propagátorem je Seth Godin. 

Představte si, že byste měli firmu na to, jak psát emaily, na které 

okamžitě zareaguje příjemce a kupuje. Jak byste dělali marketing? 

Vzali byste si letáky a v cinemacity ve frontě na popcorn byste lidi těšící 

se na film začali oslovovat? Poslouchali by vás lidi se zájmem?  

Těžko.  

Přesto přesně toto firmy dělají. Obtěžují, vyrušují, nutí nám re-klamu. 

Ruší naši pozornost, ne ji přitahují. Dělají nesouhlasný marketing.  

Vy to ale teď obrátíte. Pozornost začnete přitahovat a dělat souhlasný 

marketing. 

Že tomu zatím nerozumíte? 

Jak jste se dostali sem? Čím jsem získal vaši pozornost? Volal jsem 

vám? Nebo jste někde viděli mou reklamu, že něco prodávám? Těžko. 

Mohlo by to být proto, že jsem dal pozornost já vám? Že jsem dal 

pozornost problému, který máte? Tedy, problému, nebo otázce, jak 

dělat email marketing a jak si díky internetu zjednodušit život?  

Pokud je toto váš problém a chcete odpověď, mám nejspíš vaši 

pozornost. Ale vaši pozornost jste mi věnovali až ve chvíli, kdy jsem se 

já věnoval jistým způsobem vám, tedy vašemu problému. A vy jste mi ji 

oplatili tím, že jste teď zde, na mé stránce.  

Dává to teď smysl? Já mám teď váš souhlas, vy čerpáte informace. 

Nijak vás neobtěžuju. Naopak sami jste si vybrali, byla to vaše volba. 
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Celé to zjednoduším. V dnešní době získáte pozornost zákazníka 

jediným způsobem.  

Tím, že mu ukážete, že víte, jak se cítí, že znáte jeho problém a máte 

na něj řešení.  

Tehdy máte jeho pozornost. Dokud zákazník neuvidí váš zájem o něj a 

to, že mu rozumíte a že pro něj máte řešení, že máte odpovědi na jeho 

otázky, nezavadí o vás okem. Když ano, máte vyhráno a odkryli jste 

první tajemství úspěchu na internetu.  

Jak umísťovat magnety na pozornost po internetu, si prakticky 

ukážeme hned v druhém videu.  

David Ogilvy řekl: „Rádi nakupujeme, ale nemáme rádi, když se nám 

prodává.“ 

Neprodávejte, nechtějte po zákazníkovi hned peníze, chtějte nejdříve 

jen jeho pozornost. 

Ve chvíli, kdy máte tu správnou pozornost zákazníka, můžete postoupit 

dále. 

Kontakt 

"Pokud teď nemáte vlastní databázi kontaktů, emailů, je k tomu jen 

jeden důvod. Neříkáte si o ně." 

Email je dnes adresa vašeho zákazníka. Pokud vám někdo říká, že to 

už dávno ne, mýlí se, nebo vám lže. Kvalitní a poctivě budovaná 
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databáze emailů je váš zlatý důl. Opakuji, kvalitní a poctivě budovaná 

databáze emailů od lidí, kteří vám dali pozornost, je váš zlatý důl.  

Byla. Je. A bude.  

Zatím nevidím žádné známky toho, že by to v dalších 10 letech mělo 

být jinak. Zaregistrujete se na Facebook bez emailu? Nebo na jinou 

známou službu na internetu? Ne. Víte, že u emailu pořád trávíme 

nejvíce času u počítače? Otázka je, zda lidé tráví čas u těch emailů, 

které posíláte vy. 

Každý váš zákazník má prostě a jednoduše nějakou svou adresu, kde 

bydlí. A místem, kde bydlí na internetu je jeho emailová adresa. Pokud 

je váš zákazník bezdomovec, omlouvám se, ale musíte si najít jiný 

trénink :)   

Vy můžete tápat ve tmě nebo znát cestu k zákazníkovi. Můžete tušit, 

kde váš zákazník bydlí, nebo můžete mít přesnou adresu. A chodit sem 

tam na návštěvu. Je to na vás. Těžko ale můžete přijít na návštěvu, 

když nevíte kam. Mít adresu, mít email, je odkryté tajemství číslo dva. 

S databází máte obrovskou moc. Představte si sebe na pódiu velkého 

stadiónu. Před vámi je třeba 300 lidí, nebo 3.000 lidí. Co jim řeknete? 

Jsou tam, každý týden, každý měsíc. Čekají na to, co pro ně máte. Jak 

jim pomůžete? Vy teď máte tu moc, jedním kliknutím. 

Už si asi začínáte všímat, že to, co si zde říkáme, se zároveň děje v 

online realitě tady kolem vás. Už teď víte, jak jsem upoutal vaši 

pozornost a proč jsem vás požádal na první stránce o kontakt. 

Pozorováním se naučíte nejvíce. Brzy si také řekneme, co je to Squeeze 
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page a click-rate a jak se to dělá, abyste viděli, kdo čte a kliká na vaše 

emaily, a také proč v každém emailu, který vám kdy pošlu, najdete dole 

odkaz k odhlášení.  

Není to jen proto, že to ukládá zákon, je to pro to, že znám a používám 

třetí tajemství úspěchu na internetu. A tím je: 

Důvěra 

Protože, k čemu je vám adresa, když vám nikdo neotevře dveře. 

Chápete? Často bušíme na dveře zákazníků a nikdo neotevírá. Ale 

otevřeli byste vy cizím lidem bouchajícím na vaše dveře? Já ne. 

NEsouhlasný marketing.  

Můžete mít adres, kolik chcete, ale když vám nikdo neotevře, je vám 

to k ničemu. Můžete mít databázi stovek tisíc adres, ale když nemáte 

důvěru, neprodáte.  

To je ten důvod proč nákup databází emailů nefunguje. Používají je jen 

hledači příležitostí. Nepochopili v čem je hodnota databáze. Hodnota 

adresy. Není to číslo nebo email. Je to vztah a důvěra.  

Kontakt, který vás nezná a nevěří vám, není zdrojem zisku. Mohlo by se 

vás tu zaregistrovat klidně milión, ale pokud byste tu nenašli nic pro 

vás, nevznikl by vztah a jistá důvěra, odejdete a já už o vás nikdy 

neuslyším.  

Proto je tak málo účinný např. tele-marketing, proto hledači příležitostí 

říkají, že email marketing nefunguje. Není to o poslaném prodejním 
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emailu. Je to o vztahu. Nepochopili základy. Nedělají správné věci, 

správným způsobem.  

Rozumíte?  

Toto je odhalené tajemství číslo tři. Po získané pozornosti a kontaktu, 

adrese, je třeba se vzájemně poznat. Vytvořit vztah. Vybudovat důvěru. 

Jít do hloubky. Komunikovat. Svého dobrého přítele pozvete domů rádi 

ne? Necháte ho klidně i přespat, když na to přijde… 

Víte, že nedávný průzkum odhalil, že zákazník od vás kupuje až po 

pátém kontaktu? Ano. Až pátém. Ale 85% firem to vzdá hned po 

prvním kontaktu a pak se diví, že neprodávají. 

Toto třetí tajemství má základ v psychologii prodeje. A pokud se touto 

oblastí trochu zabýváte, víte, že postupy, které fungují v off-line prodeji 

po stovky let dnes fungují stejně tak dobře online na internetu. Kdo to 

pochopí, uspěje.  

Cesta zákazníka 

Strategie, kterou ukazuji, skoro na každé přednášce staví na jednom 

klíčovém konceptu, jmenuje se Cesta zákazníka. To je cesta, kterou 

musí projít zákazník, aby si u vás nakonec koupil. A to nejlépe 

opakovaně. Jak vypadá? Má několik milníků, zastávek: 

VĚDĚT, VĚŘIT, KOUPIT, DOPORUČIT. 

Vědět, odpovídá tomu, získat pozornost zákazníka, věřit znamená mít 

jeho důvěru. A to se vám nepodaří bez toho, abyste měli na zákazníka 

kontakt, abyste mohli komunikovat. Tedy občas ho navštěvovat a ještě 
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přitom s sebou vzít nějaký dárek, aby měl radost. Jaké dárky 

zákazníkům na internetu nosit si ještě ukážeme.  

Pak totiž opravdu nastane třetí zastávka, Koupit. Poslední část 

Doporučit, pak slouží k tomu, aby se vaše dobré jméno šířilo do světa a 

zdarma. A to uděláte jen tak, že na zákazníka nezapomenete ihned, co 

mu pošlete fakturu. Musíte o něj pečovat a hýčkat si ho, ale o tom až 

jindy.  

Pochopit a plánovat cestu právě pro vašeho zákazníka je jednou z 

dovedností bohatých Strategických podnikatelů dneška. 

A proč mám tedy v každém emailu odhlašovací odkaz?  

K čemu by mi bylo, když bych vás ve svém domě zavřel a nepustil vás 

ven? Měli byste mě za to rádi? Chtěli byste pak poslouchat, co říkám 

nebo dokonce, co prodávám? Myslím, že ani náhodou. A tak můžete 

kdykoliv jít. Dveře jsou otevřené. Zůstáváte svobodní. Protože jen v 

tom emailu to není, to už víme.  

Úspěch na internetu nespočívá v tom něco někomu nutit. Žádný 

úspěch v tom nespočívá. Váš úspěch je ve schopnosti dát druhým 

volbu. Poskytnou informace ke správnému rozhodnutí. 

Dobře, máme tedy pozornost, kontakt, důvěru, co dál? Teď přichází 

lámání chleba. Rozhodnutí o prodeji. Rozhodnutí zákazníka o vaší 

hodnotě pro něj. 
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Hodnota 

Asi už jste slyšeli, že to, zda od vás zákazník koupí nemá nic společného 

s tím, kolik daná věc stojí. Ale jakou má cenu. Pro konkrétního 

zákazníka.  

Když vím, jakou mám hodnotu, nebo to, co dělám, moje služba či 

produkt, pak můžu použít technologie k tomu, aby tato hodnota 

posloužila druhým, dostala se na své místo a byla vyměněna za peníze. 

Peníze vždy následují hodnotu. Ovšem někdo dává spíše "Hovnotu" než 

hodnotu, a pak se diví, že peníze netečou.  

A někdo má přínos a hodnotu,…. často velkou, ale myslí si, že má jen 

"hovnotu" a pak to také nefunguje. Je důležité znát svou cenu. Pokud 

si nejste svou hodnotou jisti, změňte to. Když máte pochyby, vaše 

sebe-vědomí je nějak narušeno, pozná to vždy i zákazník. Když 

produktu nebo službě sami nevěříte, je naivní myslet si, že uvěří 

zákazník a dá vám peníze. 

Že nemáte rádi, když se musíte vnucovat? Ani já ne a myslím, že nikdo. 

Není třeba. Krása prodeje na internetu je, že se nikomu nevnucujete. 

Hodnotu totiž stejně nikomu nevnutíte. Hodnota tam buď pro druhého 

člověka je, nebo není.  

Vaším úkolem je jen správnou technikou zjistit, zda ano, či ne právě u 

daného kontaktu. To je váš úkol při online komunikaci. Vysvětlit 

hodnotu vašeho řešení. Přínos a užitek. A ukázat, že peníze, které 

požadujete, jsou jen zlomkem hodnoty, kterou to klientovi přinese a 

jak to obohatí jeho život. 
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Podívejte se teď na váš web. Jakou hodnotu na něm pro sebe vidí 

zákazník? Jak pozná, že cena, kterou požadujete je zanedbatelná proti 

užitku, který váš produkt nebo služba má? Jak jste pevní v kranflecích, 

když jde o vaši hodnotu? Máte čísla? Příklady? Reference?  

Prodejte to, co děláte. Přímo a sebevědomě. Nebojte se odmítnutí. Ne 

už máte. Prostě si počkejte na ANO. Váš internetový automat na 

zákazníky vám v tom pomůže. 

Návštěvnost 

Traffic. Návštěvnost. Je nejspíš největším mýtem českého internetu. 

Tedy honba za návštěvností. Mám někdy pocit, že celý online 

marketing u nás je vlastně jen SEO a jak získat na web více návštěvníků. 

Ale zamysleli jste se někdy nad tím, k čemu to vlastně je? 

Představte si, že zítra přijde na váš web 1000x více lidí. A odpovězte si, 

zda na vašem účtu bude 1000x více peněz. Bude? Pokud ano, pak je 

návštěvnost přesně to, na čem potřebujete pracovat.  

Jaká bude ale odpověď 99 z 100 firemních webů? Ne, ani náhodou. 

Přesto, co dělá většina, když se jim konečně podaří udělat web? 

Objedná si SEO balíček, pokud na to má. Stejně jsem to udělal před lety 

i já. A pak jsem se divil, že těch 20 tisíc se mi nevrací. 

Existuje 7 způsobů, jak získat návštěvnost na web. Učíme se je s 

podnikateli v programu EmailAcademy. A návštěvnost je samozřejmě 

klíč k tomu, abyste mohli později prodávat, a je v online marketingu 

velmi důležitá, velmi, ale teprve, až přijde správný čas.  
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Když nemyslíte strategicky, utratíte peníze zbytečně, příliš brzy. Je to 

jako rozhodnout se, že budete mít restauraci, utratíte peníze za 

reklamu, za návštěvnost vaší restaurace, ale zapomenete koupit jídlo a 

sehnat kuchaře, který bude vařit.  

Chápete? Návštěvníci do restaurace přijdou a zase odejdou. Proč by 

taky zůstávali, když nedostanou najíst. A co dělají návštěvníci vašeho 

webu? Kupují nebo spíš odcházejí? 

Nechci se dotknout žádné agentury, ale jak často jste se potkali s tím, 

že se vás někdo, kdo vám dělá web, zeptal na to, jak díky němu vlastně 

vyděláte peníze? Jakou máte komunikační mapu? Nabídli vám předtím, 

než jste začali utrácet za SEO, PPC a návštěvnost pomoc s tím, jak 

vyřešit tu nejpodstatnější věc úspěchu na internetu? Ten poslední bod? 

Tajemství číslo sedm? 

Konverze 

Když se zeptám nového klienta, zda ví, co je to konverze, většinou 

slyším,…... ne. Cizí slovo? Ano.  

Přitom konverze je právě vaše schopnost změnit návštěvníka vaší 

stránky na zákazníka. Konverze je schopnost vrátit vám vaše peníze za 

náklady jako výroba webu, grafika, programátor, PPC a SEO zpět. Počet 

konverzí je něco jako počet bankovek ve vaší peněžence.  

Konverze se často udává v procentech, jako míra toho, kolik lidí si od 

vás koupí. Nebo kolik lidí se u vás zaregistruje, stáhne si eBook něco 

vyplní apod. Jak konvertuje váš web znamená, jak váš web vydělává. 
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Konverze je největší věda online marketingu. Proto o ní mnoho lidí 

mlčí. A dělat ji moc lidí neumí. Moje statistiky říkají, že více než 2/3 

firem se náklady do online marketingu zpátky nevrací, ale stejně 

utrácejí, protože přece být na internetu je dnes in. 

- Kolik vás stojí jeden návštěvník?  

- Kolik korun vyděláte z jednoho zákazníka?  

- A kolik si můžete dovolit zaplatit za jednoho návštěvníka vašeho 

webu? 

To jsou klíčové metriky profíků online marketingu. Ptejte se na ně. 

Žádejte umístění Googla analytics na vaše stránky, chtějte po lidech, 

kteří vám dělají web, aby vám pomohli s konverzí webu. To je možná ta 

nejklíčovější věc, kterou můžete udělat právě teď. Ptát se správné 

otázky. Být vědomí a vědět co od internetu chcete.  

Troufám si odhadnout, že Vy hledačem příležitostí 

zase tak nejste.  

To znamená, že už jste možná blízko nějaké zlaté žíly. Předpokládám 

totiž, že Hledači příležitostí odpadli někde na začátku. Odešli kopat 

jinam. Hledají svatý grál někde venku, další videa, další knihy a 

postupy. 

Hledal jsem ho sám venku asi 8 let. Ale už vím, že svatý grál není nikde 

venku. Je ve mně, je ve vás. A pokud vytrváte, pokud se nepřestanete 

tím směrem dívat, dovnitř, najdete ho. Hledat co je ve vás, co můžete 

vy dát druhým. Pak ho najdete.A ten základ, těch 7 dovedností a 

tajemství úspěchu na internetu vám k tomu významně pomůžou. 
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Pokud vás teď napadlo, že na těch věcech, co říká Kirš, by mohlo něco 

být, opakuji, nevěřte mi ani slovo. Běžte a zkuste je sami. Ověřte to v 

praxi. To je asi ta nejlepší rada, kterou vám můžu dát. Běžte a udělejte 

to. 

 „Gram činu je více než tuna vědomostí.“ 

Můžete mít veškerou moudrost světa, pokud ji neprojevíte, nemůže se 

nic stát. Můžete roky teoretizovat, plánovat a hledat nejlepší řešení, 

čekat až budete připraveni, ale neposunete se ani o milimetr. Dnešní 

doba staví na hesle, Learning by Doing. Učení, děláním. 

Další dvě videa budou více právě o dělání 

Ukážeme si, jak techniky, které jsme si řekli, používají konkrétní a velmi 

známí lidé, budete překvapeni. Odkryli jsme základy, 7 tajemství 

úspěchu na internetu. Pro ty, které třeba napadlo, ale vždyť já ty 

tajemství už znám, připomínám:  

Trvalo mi roky, než jsem je opravdu pochopil a než jsem uznal, že 

další tajemství nejsou. 

Pokud teď nejste majitelem zlatých dolů, pusťte si video znovu, 

přečtěte si znovu toto PDF nebo si stáhněte audio pod videem jako 

mp3 a poslouchejte v autě nebo jen tak se zavřenýma očima. 

Vědět, znamená dělat. Pokud víte, ale zatím neděláte, pak nejspíš 

zatím ještě nevíte. 

Mahátma Ghándí, pravděpodobně největší světový lídr 20.století, za 

kterým šlo ve své době 400mil. lidí měl jen jeden nástroj, který 
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používal. Tím nástrojem byl jeho život. Dělal a žil to, co hlásal. Co řekl, 

to udělal.  

Možná si říkáte, proč vám tyto věci vůbec říkám, co z toho mám? 

Pokud jste sledovali pečlivě, odpověď už asi znáte. Pozornost, kontakt, 

důvěra. Poznali jste, jak přemýšlím, co si myslím a co dělám a v čem 

vám můžu pomoci. Snad jste se inspirovali.  

Už víte, co a proč je třeba na cestě k úspěšnému podnikání, které 

vydělává peníze a přitahuje klienty. Pokud vás to zaujalo a budete chtít 

vědět, jak to vše zavést co nejrychleji a krok za krokem do praxe a tak 

jaké nástroje a softwary se na to vše dnes používají, jak nastavit 

opravdový automat, moc rád vám s tím pomůžu, a pak sledujte dále 

videa tady v EmailAcademy. 

Pojďme teď trochu soutěžit  

Pokud se vám video líbilo, napište tady dolů do komentářů pod 

videem, co přesně. Napište mi a pozvěte i vaše přátele. Pokud to 

uděláte a pozvete i vaše přátele na facebooku nebo na blogu, vložte 

pak odkaz tady dolů do komentářů co nejdříve.  

Ze všech totiž vyberu šťastlivce, který dostane mého miláčka, jen 

zbrusu nového, MacBook Air.  
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Podle mě nejlepší pracovní nástroj pro dnešní podnikatele. Můžete s 

ním pracovat na pláži klidně několik hodin, zde je důkaz. 

 

 

 

 

A pak mám jednu výzvu 

Možná víte, že video marketing zažívá obrovský boom. A tak tou 

výzvou je, abyste natočili video. Možná vaše první. Váš první akční 

krok.  

V dnešní době je to snadné, kameru máte v počítači, najedete na 

www.youtube.com, zaregistrujete si účet, pokud nemáte, kliknete na 

Natočit a uložit. Chci, abyste předali i vy tu štafetu dále.  

Co a jak natočit, celý návod najdete zde.  

Moje první video bylo strašné, ale postupem času budete lepší a lepší. 

Odkaz na video pak vložte opět zde dolů. A z těch z vás, kteří natočíte 

video, vyberu jednoho a odměnou mu bude víkend v Paříži pro dva, ale 

musíte nám slíbit, že nám pošlete video i odtam  

Oba vítěze pak vyhlásíme v online vysílání se zajímavými hosty. 

Informace dostanete emailem. 

http://www.youtube.com/
http://emailacademy.cz/vyzva-pro-vas/


 

 

7 tajemství úspěchu na internetu 

 

Nyní běžte do akce, dejte like tomuto videu pokud se vám líbí a 

zapojte se do soutěže, napište komentář o této stránce na váš 

facebook a natočte video. 

Těším se, že se uvidíme u druhého videa této série.  

Podíváme se, jak dělá email marketing Barack Obama a jak vypadá 

dnešních 7 tajemství v praxi na webu.  

Do té doby se mějte fajn, ať se vám vše daří a zjednodušte si život díky 

internetu. 

- David Kirš 

 


