
  



 

 

 

 

 

STRUKTURA 
PRODEJNÍ 
STRÁNKY 

napsal: Daniel Križák, www.jakudelatweb.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv í ení nebo poskytování t etím osobám bez souhlasu 
autora je zakázáno. í it můžete adresu www.jakudelatweb.cz, kde je tento materiál ke stažení. Děkuji za 
pochopení a respektování tohoto sdělení. Stažením tohoto materiálu rozumíte, že jakékoliv použití 
informací z tohoto materiálu a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze ve va ich rukách a autor 
za ně nenese žádnou zodpovědnost. 

https://www.jakudelatweb.cz/
https://www.jakudelatweb.cz/
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PRODUKTOVÁ A PRODEJNÍ STRÁNKA 
Ukažte světu to, co nabízíte, ať je to služba, nebo produkt. 

Va e prodejní stránka by měla být plná fotek vašeho 
produktu nebo ukázek výsledků vaší práce v p ípadě, 
že prodáváte služby. V první adě ukazujte lidem, jaký 
prospěch získají z toho, že si od vás koupí to, co nabízíte, 
a nemusíte jim íkat ve keré vlastnosti, co to má. 

Sekačku si nekupujeme proto, že má diamantové ostří a 1000 
otáček za minutu, ale kvůli tomu nádhernému trávníku, co 
nám budou závidět všichni sousedi – to je ten nákupní 

motiv. Takže napi te ty výsledky, co va i zákazníci uvidí, a 
ty emoce, co zažijí. 

 

Struktura produktové, prodejní stránky:  

 

Poutavý nadpis 
Je to ten největ í (mnohdy červený) text, který se objeví ve chvíli, kdy člověk p ijde 
na stránku. Je to jedna věta, ve které musíte spojit to nejlep í, co chcete klientovi 
p edat. Přínos a nějaký konkrétní fakt, ideálně nějaké číslo, v čem zlep í vá  
produkt nebo služba klientovi život. Vyberte jednu zásadní výhodu, kterou 
p inesete člověku, když bude pokračovat ve sledování videa nebo čtení prodejní 
stránky. 

 

Definujte problém a potom nabídněte řešení 
Pro koho daný produkt či služba je a co mu to přinese. Ideální je zde mít 

video, p ípadně obrázek s tímto obsahem. 

 

http://www.jakprodavatonline.cz/
http://www.nefervyhoda.cz/
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Vytvořte si důvěru a kredibilitu 
Odpovězte na tyto otázky: 

Proč by člověk měl kupovat právě od vás? 

Jaký je ten váš příběh? 

Jaké jsou vaše výsledky? 

Proč bych vám měl věřit, že právě vy jste ten pravý člověk? 

 

Vzbuďte zájem a touhu 
Proč to va e e ení, vá  produkt je vlastně tak důležitý pro mne? 

Co mám dělat ve chvíli, kdy chci uspět s va ím produktem a s va ím e ením, co 
p edstavuje ten vá  produkt, o čem je, jaká jsou fakta, jaké jsou vlastnosti toho 
produktu?  

Jak ho mám používat, v čem to vlastně bude spočívat, když do toho nakonec 
půjdu? Jak bude vypadat ten proces, který mi pak vy e í můj problém? 

 

Zapojte emoce 
Napi te p íběh, ve kterém popí ete, jak vypadá život vašeho klienta nyní, před 

tím, než si vybere va i službu, a jak ten život může vypadat poté, co začne 
používat va e produkty a služby, poté, co začne využívat vá  produkt. Jak vypadá 
ten život p ed a po? 

 

Poskytněte důkazy 
Jaký vlastní p íběh můžete použít jako důkaz funkčnosti vašeho produktu 
nebo služby? 

Jaké reference a p íběhy va ich klientů můžete použít jako důkaz funkčnosti 
va eho produktu nebo služby? 

 

http://www.jakprodavatonline.cz/
http://www.nefervyhoda.cz/
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Ukažte výhody a masivní hodnotu  
Popi te vá  produkt, v echny jeho přínosy a vlastnosti, funkce, to, co umí, co dělá 
a p iná í. 

 

Vyřešte námitky a dotazy 
Jaké námitky může mít klient, když si p ečte vý e uvedené? 

Jaké dotazy klienti ve vztahu k va emu produktu či službě kladou? 

 

Cena 
Popi te cenu jako investici. Srovnávejte. 

 

Bonusy a garance 
Použijte jako bonus něco, co budou va i klienti chtít samo o sobě, i kdybyste jim 
nedali hlavní produkt. Jaké jsou va e bonusy?  

Jakou garanci můžete pro svůj produkt nebo službu poskytnout? 

 

Výzva k akci 
ekněte klientovi, co přesně má teď udělat. Pracujte s omezením. Je důležité, 

aby se čtená  (náv těvník va í prodejní stránky, ten vá  potenciální klient) rozhodl 
HNED. 

 

Umístěte prodejní (objednávkový) či 
poptávkový formulář 
Zjednodu te maximálně objednávkový proces, aby byl nákup opravdu 
jednoduchý. 

 

http://www.jakprodavatonline.cz/
http://www.nefervyhoda.cz/
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Příklad takové prodejní stránky je ZDE >> 

Tyto stránky mohou být tvo eny místo textu i videem s tlačítkem k nákupu. 
Zkuste testovat, co vám bude lépe fungovat. 

 

 

 

 

Jsem rád, že se zajímáte o to, jak se svým podnikáním 
uspět na internetu. Prodej je velmi důležitou součástí 
prosperujícího podnikání a podcenit ho se nevyplácí. 

Proto si dejte na této fázi cesty fanou ka hodně 
záležet a testujte, co v prodeji funguje a co ne. P eji 
vám mnoho online prodejů :) 

Daniel Križák 

 

http://www.jakprodavatonline.cz/
http://www.nefervyhoda.cz/
http://www.websusmevem.cz/tvorba-webu/
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