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PŘI EXPANZI DO ZAHRANIČÍ JE  
KLÍČOVÁ PŘÍPRAVA. NEPODCEŇTE TO
FRANTIŠEK SZABÓ 

Tento článek vás prakticky provede všemi kroky vaší expanze na zahraniční trhy.

PROČ EXPANDOVAT – MOTIVACE

• diverzifikace – rizika ze ztráty příjmů, změny geolokální a politické situace, legisla-
tiva, příjmy z 1 země/jazyka:

• rozšíření zásahu nových zákazníků, návštěvníků
• rozšíření příjmů a příjmy v zahraniční méně
• konkurenční výhoda – větší budget na další investice, obsah, struktura nebo de-

sign je malá konkurenční výhoda, která je jednoduše zreplikovatelná, ale čím více 
zemí, tím těžší to pro konkurenci je

• možnost rozšiřovat partnerství i do zahraničí se stejnými obchodními partnery – 
např. v oblasti e-commerce, travel

• větší autorita – pokud máte více jazykových mutací, je větší šance, že budete 
považováni za autoritu

DRUHY EXPANZE

Stejný obsah (např. hubnutí, móda)
Tento typ projektu je pro zahraniční expanzi dle mého názoru nejjednodušší. Pro ex-
panzi vám stačí 1 copywriter, který udělá opravdu kvalitní obsah v angličtině. Obsah 
pro ostatní země pak překladatel překládá z angličtiny a jeho práci nakonec zkon-
troluje proofreader. Navíc můžete díky subdoménám na jedné doméně rozběhnout 
projekt ve více jazycích – a vytvořit tzv. multijazyčný projekt. Budujete 1 autoritu na  
1 doméně. Odpadá starost s neustálým nahazováním nových webů na nových domé-
nách (měřící kódy, hostingy atd.). Vstup na další trhy je rychlejší, protože na lokálním 
trhu často pružněji a levněji najdete překladatele – spíše než copywritery.

Různý obsah (např. finance, travel)
Pro expanzi na nové trhy potřebujete vždy lokálního copywritera, který připraví kvalitní 
obsah pro daný trh. Pro každý trh se totiž produkty liší. Bohužel obsah ve cizím jazyce, 
ve kterém nemáte znalost rodilého mluvčího, si zkontrolujete jen těžko, a tak je kontro-
la závislá na spolehlivosti a kvalitě proofreadera. Proofreader by měl kontrolovat nejen 
gramatickou stránku věci, ale také obsah jako takový a jeho kvalitu. Náklady na copywritery 
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FRANTIŠEK
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a proofreadery jsou v tomto případě často výrazně vyšší 
než v předchozím případě. Vstupy na další trhy jsou velmi 
zdlouhavé a pomalé. Často se vám stane, že někdo zadání 
potvrdí, a dokonce i rozpracuje, ale pak přestane komuni-
kovat nebo neplní/nedodržuje termíny.

Rozsah projektu (malý vs. velký projekt)
Důležitým činitelem je také rozsah projektu. U klasického 
obsahového projektu (např. magazín, katalog), kde jsou 
náklady na provoz nižší, může být expanze v obou výše 
uvedených případech reálná a stát alespoň za test. Ale 
například u projektu PestrýJídelníček.cz, u kterého jsme 
plánovali expanzi do Polska, jsme nakonec usoudili, že 
náklady na překlad služby a najmutí nativních lidí by vý-
razně přesahovaly potenciální příjmy. Problém u rozsáh-
lejších projektů/služeb není jen v množství překládaných 
stránek, ale také v podpoře (native člověk), reklamních 
prvcích (bannery / PPC / FB kampaně / mailing kam-
paně). Vše je potřeba průběžně překládat, popřípadě 
často úplně předělat pro potřeby daného trhu.

DOMÉNY VERSUS SLOŽKY

Existují 2 přístupy k expanzi vašeho projektu, a to:

1. lokalizace každého projektu pro danou zemi na 
samostatné doméně, např.: glami.cz, glami.sk…

2. jedna autoritativní doména pro všechny země, 
např.: financer.com/cz, financer.com/sk

Dále můžete pro každou zemi využívat lokální jména 
letakomat.cz, www.ujsagomat.hu nebo jeden brand pro 
všechny země kimbino.cz, kimbino.hu.

Výhodou složkového přístupu je absence nutnosti 
kupovat lokální domény a s tím spjaté vícenáklady za 
registraci a prodlužování domén. Také máte sjednoce-
ný branding a stačí 1 instalace wordpressu s rožšířením 
multisite a tím pádem i lepší údržba webu. Pro návštěv-
níky ale nemusí být pohodlné a důvěryhodné, že přistu-
pují na hlavní doménu s příznakem.com do složky /cz. 

mailto:ja%40frantisekszabo?subject=
mailto:ja%40frantisekszabo.cz?subject=
https://www.linkedin.com/in/frantisekszabo/
https://twitter.com/frantisekszabo
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Navíc hrozí, že někdo bude parazitovat na vašem brandu v případě, že se váš projekt 
v daně zemí chytne a konkurence koupí lokální doménu s vaším názvem. Pokud ne-
máte ošetřenou mezinárodní ochrannou známku, což je drahá záležitost, a nechce se 
vám vést soudní spory a máte velké ambice, vhodným řešením je provoz jednotlivých 
lokalizovaných domén pod jedním brandem, jak to má například Glami. Na rozdíl od 
lokalizovaných doménových jmen máte jednotný brand a nemusíte pro každou zemí 
vymýšlet vhodný překlad. Je potřeba mít ale vymyšlen takový název, který nekoliduje 
s žádným zahraničním jménem, kam plánujete expanzi, což může být někdy problém.

RIZIKA EXPANZE

• nutnost řešit legislativu jednotlivých zemí – obchodní podmínky pro různé země, 
různé další zákonem spojené povinnosti, například v oblasti financí

• v různých zemích mohou byt různé produkty
• technický problém s více jazyky u jedné země – 2–3 úřední jazyky – Malajsie, 

Švýcarsko, Indie
• nákladnost investice – některé země mají velmi drahé služby – severské země, 

země s vysokým HDP
• sami si nezkontrolujete kvalitu, musíte se spoléhat na 3.strany – proofreadery

PRAKTICKÝ NÁVOD JAK EXPANDOVAT

1.Výběr vhodné země
Pokud působíte na lokálním trhu, pravděpodobně už své konkurenty znáte. To je 
nejlepší místo pro začátek. Projděte si podrobně několik stránek v Googlu na top 
konkurenční fráze ze svého oboru. U každé domény se podívejte do footeru, jestli 
nemá další zahraniční mutace. Pokud ano, poznačte si daného konkurenta do tabul-
ky a vypište si u něj veškeré ostatní jazykové mutace. Pokud na takového konkurenta 
nenarazíte, může to znamenat několik věcí:

1. Našli jste díru na trhu.
2. Váš obor je příliš malý – malá hledanost, nezájem o produkt.
3. Váš obor je nerentabilní a nevyplatí se expandovat – příliš nízké provize nebo CPC.
4. Mezinárodní projekty ještě neexpadovaly na český trh nebo je pro ně trh nezají-

mavý a neplánují to.

Pokud jste narazili alespoň na jednu mezinárodní konkurenci, máte nyní možnost 
zhodnotit, jaké země by mohly být zajímavé na analýzu expanze jako první. Pokud se 
vám žádné mezinárodní weby nepodařilo najít, pokračujte v kroku 2.
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Varianta zdarma
Odhadněte traffic jednotlivých zemí vámi nalezeného mezinárodního konkurenta dle 
nástroje https://www.similarweb.com/ a vložte potenciální traffic do vaší tabulky.

Placená varianta
Využijte nástroje Ahrefs.
com (je drahý, ale je 
možné využít sdílenou 
licenci pro několik lidí na 
omezený čas, napří-
klad 3 měsíce za pár 
set dolarů = pokud to 
myslíte vážně, investice 
se vyplatí) sekce More 
= Batch analysis. Vložte 
domény a seřaďte 
podle trafficu. Získané 
informace si vyexportuj-
te do svojí tabulky.

2. Analýza konkurence a příležitostí
Pokud se vám v bodě 1. podařilo najít alespoň jeden web, je to dobrý odrazový můstek, 
ale není to nutnost. Pokud žádné top země na expanzi z analýzy nevypadly, rozhodně-
te se dle čísel. Velikost trhu (dle počtu obyvatel a promořenosti internetem)1 a HDP/
hodnota trafficu v dané zemi.2 
A samozřejmě podle toho, jestli 
v dané zemi produkty, které 
chcete nabízet, vůbec jsou 
a existuje zákazník a partner, 
který vám za traffic zaplatí.

Varianta zdarma
Mám rád jednoduché přímočaré 
řešení, v tomto případě si 
můžete jednoduše vygooglit 1. 
stránku výsledků na několik top 
frází pro váš obor ve vybrané 
zemi. Je to ale docela pracná 
a mravenčí práce. Ale získáte 

1 https://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/
2 https://bit.ly/3jLjlTa

https://www.similarweb.com/
https://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_HDP_na_obyvatele
https://www.wordstream.com/blog/ws/2015/07/06/average-cost-per-click
https://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/
https://bit.ly/3jLjlTa
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top konkurenty, které Google 
považuje za nejlepší projekty na 
dané téma v dané zemi. Do svojí 
tabulky si také přidejte hlavní KW, 
cenu a hledanost a konkurenci 
z nástroje Plánovač klíčových slov 
v Google Ads.

Placená varianta
V nástroji Ahrefs zvolte Keywords 
Explorer, vložte hlavní KW pro da-
nou kategorii. Tato stránka pro nás 
bude velice důležitá, protože nám 
řekne další nejrelevantnější KW pro 
vaši kategorii. Také zde nalezneme 
informace z Google Ads, které vlo-
žíme do tabulky. Zajímá nás CPC, 
volume hlavních KW a Keyword 
Difficulty. Také top konkurenty, 
které naleznete ve spodní části 
stránky. Doporučuji si konkurenty 
vypsat do tabulky a proklikat ještě 
další relevantní KW, jestli nepřiby-
de nějaká nová konkurence.

V případě, že toto máte, můžete se vrátit k bodu 1 a rekurzí rozšířit/zpřesnit tabulku 
zemí pro expanzi. Pokud ve vámi vybrané zemi narazíte na mezinárodní projekt, 
tento postup ideálně aplikujte pro další země. Pro začátek je dobré mít vybraných 
alespoň 5 top zemí k expanzi v rámci vašeho oboru.

3. Vyhodnocení
Pro velké projekty bude výběr vhodného pořadí pro expanzi naprosto klíčový, proto-
že bude rozhodovat o úspěšnosti. Pokud provozujete spíše drobnější web, kde jsou 
potřeba pouze překlady, a plánujete postupně expandovat do desítek zemí, není 
pro vás kriticky důležité pořadí zemí, ale spíše spuštění zemí v co nejkratším období. 
Každopádně níže uvádím několik kroků, které mohou být vhodným vodítkem pro 
výběr vhodné země k expanzi.

Nyní byste měli mít dokument alespoň s TOP 5 zeměmi pro expanzi, konkurenty 
a jejich odhadem trafficu, hlavními KW a jejich volume a CPC. Pokud máte nástroj 
Ahrefs, je vhodné zjistit přes Site Explorer také Traffic Value (hodnotu trafficu) největ-
ších konkurentů. Nyní máte v jedné tabulce všechno potřebné pro výběr.
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Mám rád Google tabulky, pokud si vytvoříte filtr na první řádek a seřadíte projekty 
dle konkurečnosti (stejné hodnoty dle země), trafficu a hodnoty trafficu budete mít 
celkem jasné vodítko o tom, které země zvolit pro start. Snažím se vyhýbat zemím, 
které jsou v rámci nákladů na copy drahé a mají nízký traffic, i když nemají tak vy-
sokou konkurenci. Také se vyhýbám na začátku zemím s nízkou hodnotou trafficu. Po-
kud je váš projekt kvalitní, máte větší šanci a potenciál úspěchu na středně náročných 
trzích s vysokým trafficem a středně velkým CPC.

Úplně nejlepší, ale v dnešní době vysoce nepravděpodobná varianta, je nízká kon-
kurence, vysoké CPC i volume. V tomto případě je volba jasná. Pokud máme země 
seřazeny v rámci dokumentu, můžete pokračovat dále.

3. VÝBĚR COPY A PROOFREADERA

Nyní už víme, do které země budeme 
expandovat. Je potřeba najít copywri-
tera nebo překladatele pro váš obsah 
a strukturu webu. Využíváme službu 
upwork.com, jak pro překlady, tak pro 
copy. Je možné, že naleznete firmy nebo 
jiné služby zabývající se copy i překlady, 
ale platforma upwork nám z dlouho-
dobého hlediska vychází nejlépe.

Při výběru copywritera zadáváme pop-
távku pro testovací copy na 1 článek, 
popíšeme podrobně projekt, rozsah 
budoucí práce, co má text obsahovat 
a jaký má mít rozsah. Z nabídky copywri-
terů vybereme 3–5 nejlepších z hlediska 
ceny/kvality a zadáme prvotní milník.

Sledujeme kvalitu textu 
přes surferseo.com (pla-
cený nastroj), zda obsa-
huje všechna důležitá 
KW, a také kontroluje-
me, zda je text unikátní, 
přes https://www.co-
pyscape.com/. Následně 
zadáváme poptávku na 

https://www.copyscape.com/
https://www.copyscape.com/
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proofreading. Tento člověk má za úkol zhodnotit, zda texty zaslané od copywriterů jsou 
kvalitní, a který by doporučil z hlediska obsahové a jazykové kvality nejvíce.

S copywritery poté komunikujeme hlavně přes UpWork, který má zadávání platby, 
reklamace i komunikaci řešené výborně. Mimo samotný obsah si necháváme kontro-
lovat i překlady celého webu včetně obchodních podmínek a informační struktury 
nadpisů, kategorií apod.

ZÁVĚR

Spuštěním zahraniční mutace vaše expanze nekončí. Naopak je potřeba se zabývat 
marketingem, optimalizací webu, postupným přidáváním dalšího aktuálního obsahu, 
v některých případech také podporou návštěvníků. Záleží na rozsahu a také tom, 
čemu se chcete věnovat a co má pro váš projekt význam. S množstvím zemí je potře-
ba jasněji určovat priority, co má přínos pro růst vašeho projektu v dané zemi. Pokud 
nechcete budovat opravdu obrovský tým, doporučuji maximum věcí automatizovat, 
delegovat a zaměřit se dle pareta na 20 procent činností, které vašemu projektu 
přináší 80 procent hodnoty. Expanze vám tak může pomoci s vyladěním a optimali-
zováním projektu v domovské zemi. Ohledně expanze projektů do zahraničí panují 
různé obavy a fámy. Někdy se samozřejmě může stát, že projekt podcenil přípravu, 
přestřelil náklady a expanze se nepovedla. Pokud budete ale k expanzi přistupovat 
uvážlivě, nebudete nafukovat rozpočet a budete si hlídat celý proces i náklady, věřím, 
že můžete se svým projektem uspět i v zahraničí a otevřít si tak svět díky ohromnému 
navýšení potenciálních návštěvníků a příjmů.

Expanze je pro všechny, ale není pro každého. Spousta opravdu velkých projektů, 
které se v Česku etablovaly, je v rámci svých aktivit v domovské zemi spokojena 
a expanzi ani neplánuje a to je naprosto v pořádku a takovým lidem také rozumím. 
S expanzí souvisí vícenáklady, vícepráce s nejistým výsledkem. Pro některé to může 
být ale zábava a další možnost, kam se v rámci svých aktivit posunout, pokud už 
cítíte, že stojíte na místě.

Spuštěním zahraniční mutace vaše expanze nekončí. Naopak je potřeba 
se zabývat marketingem, optimalizací webu, postupným přidáváním 
dalšího aktuálního obsahu, v některých případech také podporou 
návštěvníků.
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Džmura Jakub Pozor na prehnané budovanie brandu e-shopu. Značku vytvoríte 
tak, že u vás ľudia nakúpia a vrátia sa znova

122

Fabian Hilgartová 
Edita

Ako písať tlačovú správu? 142

Florián František Buďte stále na očích, abyste se vryli do paměti uživatelů 162

Zlaté pravidlo relevance komunikace a umístění je 80:20 167

Zvolte správnou strategii pro správné plnění vaší strategie 170

Jersák Martin Vytvořte pozitivní mínění o vaší stránce a spojte brand s produktem 204

Kubíček Michal Využívejte v marketingu emoce a zkreslení, vyplatí se to 261

Macko Braňo Každú kampaň začnite otázkou „Aký konkrétny problém riešim?“ 332

Najprv cieľte na srdiečko, až potom na peňaženku – inak sa do nej 
nedostanete

337

Komunikačné krízy sa nedajú predpovedať. Ale keď sa na ne 
nepripravíte, sú podstatne drahšie

349

Mikuličková Ivana Sezónnosť v marketingu 390

Myslinskyy Oleh Pro dosažení skvělých výsledků je třeba skvělých cílů 394

Prochyra Alex Personalizácia je cesta, ktorou miniete každé euro efektívne 486

Viac ľudí = viac zákazníkov = väčšie tržby. Vyskúšajte Mass Market 489
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Marketing pre vyhľadávače
Januška Ján Recyklujte obsah a získajte viac návštevnosti za minimum námahy 180

Obsah ako magnet na odkazy 187

Prepájame obsah 192

Jersák Martin Jak vytlačit konkurenci z vyhledávačů 198

Kortiš Maroš Replikujte spätné odkazy konkurencie, extrémne to pomôže 
linkbuildingu

210

Využite „low-hanging fruit“ dáta v Google Search Console na 
nápady kľúčových slov

214

Využite autoritu gigantov vo svoj prospech, robte barnacle SEO 217

Jednoduché techniky, ako získať viac spätných odkazov  
cez e-mail outreach

224

Naučte sa cieliť na relevantné kľúčové slová vďaka analýze zámeru 
vyhľadávania

230

Peták Tibor Využite otázky používateľov na tvorbu obsahu 432

Zistite, aké obrázky zaujímajú hľadajúcich a pridajte ich do obsahu. 
Ocenia ich aj vyhľadávače

436

Odhaľte zapatrošené dôležité stránky a podporte ich interným 
odkazovaním

439

Podstavec Filip Vytvořte ze své značky entitu a staňte se tak v očích vyhledávačů 
autoritou

468

Polgári Štefan Spolupracujte pri nákupe PR článkov s ďalšími, ktorí robia 
linkbuilding. Ušetríte aj viac ako polovicu nákladov

475

Strategický sekundárny SEO projekt vám pomôže pri spoluprácach. 
Ak robíte linkbuilding pravidelne, viete ho vybudovať ľahko

478

Rejnuš Jakub Jaké vstupní stránky vytvořit jako první a tím snadno získat novou 
návštěvnost

498

Tvořte vstupní stránky na web inteligentně 504

Věnujte vstupním stránkám článků dostatek času. Správná textace 
a obsah z nich udělá „lapače“ návštěvnosti a konverzí

511

Šimko Martin Nový obsah je mrtvý. Až žije ten starý! 539

Odlište se v SERPu, zvyšte míru prokliků a získejte tak více 
návštěvníků

545

Automatizace v SEO vám ušetří čas a budete v klidu spát 552

Obsahový marketing
Kuna Filip Poznáte najväčšie nebezpečenstvo výkonnostných kampaní? 282

Content marketing je o náhode. Neviete, čo bude mega úspech 
a čo prepadák. Preto tvorte veľa a často

287
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Produktové popisky: Ten najdôležitejší obsah. Všetko ostatné  
je sekundárne

291

Content je king. Distribúcia je King Kong 295

Macko Braňo Píšte neodolateľné headliny, nie clickbait 342

Martinek Ondřej Vymáčkněte maximum z jedné affiliate recenze produktu 356

Podstavec Filip Zjistěte záměr uživatelů, hledajících vaše dotazy a připravte vstupní 
stránky, které komplexně pokrývají téma a budou dobře vidět ve 
výsledcích vyhledávání

464

Novák Tomáš Interné vyhľadávanie je takmer na každom webe. Začnite s ním 
pracovať a používať ho na tvorbu obsahu a získavanie návštevnosti 
z vyhľadávačov

408

Polgári Štefan Riešte kreatívny copywriting cez expertov, rozhovory a telefónaty. 
Získate tak najlepší a jedinečný obsah

480

Szabo František Při expanzi do zahraničí je klíčová příprava. Nepodceňte to 532

Záruba Tomáš Neplaťte za vytváření obsahu, uživatelé vám ho napíší zdarma! 584

Podnikanie
Adamčák Pavol Spoluzodpovednosť za výsledky 23

Kovaľ Imrich Kvalitná vstupná BIZNIS analýza ako základ každého online 
projektu

243

Využite generačnú a komunikačnú zmenu v malom a strednom 
podnikaní a vyťažte z toho pre svoj vlastný biznis maximum

249

Kubíček Michal Cenotvorba a jak nastavit cenu opravdu ziskově 256

Myslinskyy Oleh Soustřeďte se na práci, kterou nejlépe umíte a zbytek nechte 
outsourcovat

400

Polgári Štefan Robte si zásobu dodávateľov, aj keď ich práve nehľadáte. 
Budete pripravený na väčšie objemy a aj pre prípad vypadnutia 
primárneho dodávateľa

472

Skalický Jan Respektujte a zjišťujte při expanzi lokální specifika 515

Záruba Tomáš Žijte agilně! Ušetříte náklady a porostete rychleji 580

Zlepšujte firmu na základě feedbacku od zákazníků. Budou vás  
za to milovat

588

Právo
Dolejšová Petra Než se rozhodnete pro konkrétní doménu, prolustrujte si databáze 

firem a ochranných známek. Nebudujte brand na vodě
95

Správně nasazené dokumenty vám otevřou marketingové možnosti 98

PPC reklama cílící na konkurenci je vždy právně za hranou.  
Zvažte, jestli se vám vyplatí

101
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Sociálne siete
Beňo Ivana Zabudnite na mýty spojené so sociálnymi sieťami. Nemusíte byť 

aktívni všade a stále, buďte tam, kde je aj váš zákazník
32

Dúbravec Tony Pripravte si stratégiu pre komunikáciu na sociálnych sieťach. 
Môžete sa k nej kedykoľvek vrátiť a uistiť sa, že robíte správne kroky

114

Zabudnite na slovo influencer. Hneď 109

Zamerajte sa na kvalitnú zákaznícku podporu na sociálnych sieťach. 
Práve tu je miesto prvého kontaktu zákazníka s vašou firmou

118

Kovaľ Imrich Vybudujte si povedomie o svojej značke v prostredí Facebook 
komunít bez veľkých investícií

246

Výkonnostný marketing
Adamčák Pavol Riadenie kampane na maržu, profit a pre udržateľný rast 12

Vylepšite si svoje produktové dáta a nielen kvôli Google Shopping 17

Laurenčík Ján Reklama vo vyhľadávaní na vlastný brand nemusí byť stále dobrý 
nápad. Sledujte efektivitu

318

Ak robíte SEO aj PPC, viete synergicky využiť výsledky a navzájom 
si v oboch zdrojoch návštevnosti pomôcť

325

Mesároš Mojmír Rentabilné využitie paid traffic pre lead gen affiliate kampane 375

Správne vybraný cieľ Facebook Ads kampaní výrazne ovplyvňuje 
ich výkonnosť

377

Nezabúdaj v retargeting stratégií aj na užívateľov, ktorí si pozreli 
tvoju reklamu, ale neklikli na ňu

380

Prochyra Alex Ako ušetriť desiatky hodín mesačne? Odpoveď znie: 
Automatizácia!

483

Toporcer Libor Naučte sa spravovať FAVI. Viete tam ušetriť kopec peňazí a zvýšiť 
efektivitu

570

Weby a e-shopy
Bugáň Tomáš Na čo si dať pozor pri výbere platenej WordPress témy 39

Upravte si si technické nastavenia zdielaného hostingu a užívajte  
si plynulý chod vášho WordPressu

45

23 rád, ako postaviť WordPress web na kvalitných základoch,  
vďaka ktorým vydrží roky

52

Dubina Lukáš Optimalizace webu na základě dat, nikoliv doměnek 104

Janíček Jaroslav Expanze do zahraničí 175

Kovaľ Imrich Vyberte si správne medzi ecommerce platformami  
WooCommerce a Magento

236

Kubíček Michal Ovládněte pět ziskových faktorů e-shopu 270
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Kučavík Marián Ako vybrať tú správnu doménu pre váš projekt 279

Kuracina Juraj Sledovaním používateľov viete zvýšiť konverzný pomer,  
CTR a vyladit tak web k dokonalosti

309

Pohrajte sa s umietnením produktov v porovnávacej tabuľke.  
Viete dramaticky zvýšiť mieru prekliku

314

Maslák Anton Blokovaním robotov môžete výrazne zrýchliť web 364

Správne nastavenie.htaccess vám pomôže s robotmi aj indexáciou 370

Michal Ondřej Dobře vytvořené bannery stále fungují 382

Pro Wordpress existuje několik skvělých free pluginů na správu 
reklam. Využijte je a vydělávejte víc

387

Myslinskyy Oleh Ušetřete čas s web scraping nástroji 405

Pélyová Zuzana Nestrácajte čas a využite affiliate marketing ako alternatívu  
k influencerom

426

Recenzie dramaticky menia nákupné správanie a rozhodovanie. 
Pracujte s nimi rozumne a buďte dôveryhodný.  
Affiliate marketing vám túto cestu otvorí

429

Pichlík Milan Dejte si pozor na to jaké affiliate odkazy používáte.  
Můžete přijít až o 30 % provizí

446

Skalický Jan Vyladěný košík jako klíčové místo nákupního procesu na e-shopu 521

Záruba Tomáš Získejte maximum ze spolupráce s cashback a kuponovými portály 574

Bonusové tipy
Fiszer Adriana Ako môžu byť SEO a obsahový marketing jednoduchšie pre 

medzinárodné spoločnosti?
592

Konečný Matúš Inzerujte na Snapchate, Spotify, Twitteri či LinkedIn.  
Niekedy sa to naozaj oplatí

598

Kuna Filip Efektívny nástroj, vďaka ktorému vás zákazníci objavia 300
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