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Ako som sa dostal k zarábaniu na internete

Mal som 23 rokov a práve som ukončil štúdium na vysokej škole vo Veľkej 
Británii. Hneď po jeho skončení som sa presťahoval do Prahy, išiel na 
niekoľko pohovorov a získal som svoj prvý job v marketingovej agentúre.

Prišiel pondelok a ja som nastupoval do práce. Do normálnej práce. 
Žiadna brigáda popri škole, žiaden polovičný úväzok. Prvýkrát v živote som 
mal spraviť krok smerom k dospelosti, ktorá bola predo mnou.

Všetko išlo podľa plánu - vyštudovať školu, nájsť si stabilnú prácu, neskôr 
založiť rodinu. Ibaže mňa táto predstava desila.

Nedokázal som si predstaviť, že budem celý život závislý na 
zamestnávateľovi, vstávať do práce v rovnakú hodinu, mať nárok na 2 
týždne dovolenky ročne a prosiť sa o vyšší plat. 

Po nastúpení do práce na plný úväzok som sa rozhodol, že s tým niečo 
spravím a privyrobím si pomimo zamestnania. Keďže som študoval 
odbor digitálny marketing, rozhodol som sa, že tieto znalosti zužitkujem a 
vyskúšam si zarobiť peniaze na internete. 

Môj prvý internetový biznis

Vtedy som ešte vôbec nevedel, ako sa dá na internete zarobiť, tak mi ako 
prvá možnosť napadol e-shop. To predsa musí byť ziskové. Kúpim za 10 
euro, predám za 20 a mám zarobené. Tak sme sa s bratom poskladali po 
500 € a objednali si z Kanady 50 balení jedného doplnku stravy, ktorý sa 
vo Veľkej Británii výborne predával. 
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Doplnok stravy k nám dorazil, a my sme ešte nemali hotový žiadny 
e-shop ani inú stránku. Dali sme teda inzerát do bazárov a stalo sa niečo 
neuveriteľné - za pár týždňov sme týchto 50 balení doplnku stravy predali 
so ziskom 1000 eur! 

Uvedomil som si, že na každého čaká príležitosť. 
Stačí ju iba využiť. 

Objednali sme ďalšiu várku doplnku stravy, tentokrát 100 balení priamo 
z Kanady. E-shop bol už takmer hotový a cez inzeráty sme získali ďalších 
potenciálnych kupcov, keď v tom zrazu dostaneme telefonát z colnice: 

„Dobrý deň, zadržali sme na hraniciach 100 balení doplnku stravy, keďže je 
očividné, že tovar máte na obchodné účely a nie na súkromné.”

V dobe, keď sme začínali podnikať na internete, sme totižto nemali ani 
založenú živnosť. Všetko sme robili načierno!

Bola to pre nás prvá lekcia, že veci treba robiť poctivo. Zásielku spolu s 
našou investíciou vrátili do Kanady a my sme prišli o celý biznis.

Ale vízia zarábania na internete ma lákala stále viac. 

Preto som sa prvého nepodareného pokusu nezľakol a 25. januára 2012 
som si založil živnosť.
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Podnikanie popri práci a druhý projekt

Po založení živnosti sme rozbehli (teraz už skutočný) e-shop s doplnkami 
stravy. V tej dobe som stále pracoval v agentúre, neskôr som ju vymenil 
za jednu nebankovú spoločnosť. E-shop nás totižto ešte stále nedokázal 
dvoch uživiť.

Podnikaniu som sa venoval vždy po práci a zarobené peniaze sme 
väčšinou vložili naspäť do firmy (pár mesiacov po založení živnosti sme si 
založili aj s. r. o.).

Keďže mi dosiahnuté zárobky však stále nestačili, rozhodol som sa, že  
vyskúšam ďalší projekt, ktorý by ma mohol (hádam) už naozaj živiť. Kúpil 
som celkom zaujímavú doménu www.pozicka.sr a začal na nej stavať  
magazín o pôžičkách. 

Trvalo 6 mesiacov, kým som z projektu získal prvé peniaze, ktoré som 
zarobil pomocou tzv. affiliate marketingu (v jednej z nasledujúcich častí 
tohto e-booku sa dozviete, čo presne tento pojem znamená). Zrazu som 
mal dva celkom slušne rozbehnuté projekty, tak som si povedal, že teraz 
nastala tá správna chvíľa dať výpoveď. 

Začiatkom roka 2013 som teda dal v práci výpoveď a začal sa naplno 
venovať internetovému biznisu.

http://www.pozicka.sr
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Čo som za takmer 5 rokov dosiahol? 

Nestal som sa milionárom, nie som šéfom obrovskej firmy a nemám 
v garáži zaparkované Bentley. Získal som však voľnosť, o ktorej som 
pár rokov dozadu len sníval. Voľnosť pracovať na veciach, ktoré ma 
napĺňajú. Voľnosť cestovať po celom svete. Voľnosť stretávať sa s podobne 
naladenými ľuďmi.

Táto sloboda mi dáva viac ako zarobené peniaze, 
verte mi. 

Za 5 rokov som vybudoval 2 malé firmy so slušným obratom, strávil 
som niekoľko mesiacov v zahraničí (v Ázii, Európe, ale aj v Austrálii) a 
predovšetkým som sám sebe pánom.

Momentálne prevádzkujem 10 zarábajúcich webov, o ktoré sa každý deň 
„starám” a snažím sa ich rozvíjať. S týmito webmi mi pomáha asi 20 ľudí, 
ktorí tak isto pracujú z domu a väčšinu z nich som nikdy ani nestretol  
(programátor je z Indie, redaktori sú z celého Slovenska, šéfredaktorka žije 
na Bali a ja píšem tento e-book z portugalského Lisabonu). 

Rád by som vám ukázal, že ak chcete zarábať na internete, NIKDY nebola 
lepšia chvíľa začať.

Ukážem vám spôsoby, ako na to, ktoré ja sám využívam a ktoré ma živia 
už 5 rokov.
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Pre koho je tento e-book určený? 

• Pre študentov, ktorí si chcú privyrobiť, ale klasická brigáda niekde na         
 stavbe ich neláka.

• Pre mamičky na materskej, ktoré majú voľný čas a chcú ho 
 zmysluplne využiť.
• Pre ľudí, ktorí si chcú vybudovať vedľajší príjem z internetu.
• Pre každého, kto sa chce vymaniť z tohto systému a raz sa vďaka 
 internetu osamostatniť.

Pre koho tento e-book určený NIE JE? 

• Pre ľudí, ktorí celý deň iba frflú a nadávajú, ako je na tomto svete zle.
• Pre ľudí, ktorí čakajú, že zbohatnú zo dňa na deň.
• Pre ľudí, ktorí sa boja začať a iba hľadajú výhovorky, prečo to nebude  
 fungovať.
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Tento úvod ukončím mojím najobľúbenejším citátom: 

„Kto chce, hľadá spôsob, kto nechce, hľadá dôvod.”
          
                František Vláčil

Prestaňte hľadať dôvody, ako sa niečo nedá a začnite aj vy zarábať na  
internete!

Prajem veľa šťastia a užite si čítanie e-booku,

Peter

Chodelka Peter, MSc
internetový podnikateľ / digitálny nomád / bloger

Weby: www.chodelka.sk a www.zarabajuciweb.sk 

http://chodelka.sk
http://www.zarabajuciweb.sk
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UPOZORNENIE!

Toto nie je návod na zbohatnutie cez noc ani návod na online ruletu,  
nebojte sa. 

V tomto e-booku sa na pár stránkach dozviete reálne spôsoby, ako začať 
na internete zarábať. Ostatné je už na vás.

Zapamätajte si, že zarábanie na internete je maratón, nie šprint! Musíte 
byť pri ňom vytrvalí a nevzdávať sa, keď niečo nevyjde.
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Freelancing



- 13 -

1. OVERENÝ spôsob zarábania na internete

Freelancer je samostatne zarábajúca osoba, ktorá poskytuje rôzne 
služby. V našom prípade to budú služby, ktoré sa dajú poskytovať online 
pomocou počítača.

Výhodou oproti zamestnaniu je to, že pracujete sami na seba a viete si 
sami delegovať čas, kedy sa budete práci venovať. To však neznamená, že 
sa môžete celý deň flákať. 

Aké typy freelancingu existujú? 

1. Učenie cudzieho jazyka online

Viete nejaký cudzí jazyk? Super! Stále je totižto veľa ľudí, ktorí cudziu reč 
neovládajú a budú potrebovať vašu pomoc. 

Existujú rôzne portály, na ktorých sa môžete zaregistrovať a poskytovať 
tak Skype konzultácie ľuďom z celého sveta.

Freelancing
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Ako na to?

Choďte na stránku Verbling.com, na nej požiadajte o účet pre učiteľov a 
môžete začať zarábať peniaze učením druhých ľudí cudzí jazyk. Čím viac 
hodín odučíte, tým viac referencií získate a môžete tak postupne zvyšovať 
cenu za jednu hodinu.

Zaregistrujte sa na Verbling.com a začnite zarábať učením cudzích jazykov.

2. Písanie a korektúra článkov

Ak máte dobrú gramatiku a aspoň trochu talent na písanie, určite 
vyskúšajte písať články za finančnú odmenu.

Uvedomte si, že väčšina majiteľov webových stránok hľadá ľudí na písanie 
obsahu na web. Takže ak budete aspoň trochu šikovní, nie je možné, aby 
ste si nenašli svoju prvú zákazku. 

Ako na to?

Choďte na stránku Copywriting.cz, tam si založte účet redaktora a skúste 
ponúknuť svoje služby ostatným. 

http://Verbling.com
http://Verbling.com
http://Copywriting.cz
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Ja sám som si cez túto službu niekoľkokrát objednal napísanie textov, za 
ktoré som zaplatil viac ako 300 € (za všetky dokopy).

Znovu platí to, čo pri učení jazyka - čím viac budete písať, tým väčšie 
množstvo referencií získate a svoju cenu tak môžete zvyšovať.

Cena za jednu normostranu (1800 znakov) sa pohybuje v priemere od 2 
do 20 €. Takto vyzerá zoznam copywriterov v systéme Copywriting.cz: 

Zoznam copywriterov v systéme Copywriting.cz

3. Vypracovanie jednoduchých úloh pomocou  
zadania (virtuálny asistent/asistentka)

Počuli ste niekedy o takzvanej virtuálnej asistentke? Že nie? 

Ak neviete písať, neovládate cudzí jazyk a nemáte žiadne iné špeciálne 
zručnosti, odporúčam vám vyskúšať si prácu virtuálnej asistentky (alebo 
teda virtuálneho asistenta, ak ste muž). 

http://copywriting.cz
http://copywriting.cz
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O čo ide? 

Veľa podnikateľov má práce nad hlavu, a tak sa nestíha zaoberať  
jednoduchými úlohami. Namiesto toho, aby si najali zamestnanca na plný 
úväzok, využijú radšej služby asistentov, ktorí svoju prácu robia online a 
na diaľku.

Ja sám som využil služby virtuálnej asistentky už niekoľkokrát.  
Pomohla mi napríklad s: 

• Vyhľadaním potenciálnych obchodných partnerov, ktorých zoznam  
 mi poslala v excelovej tabuľke.

• Úpravou veľkého množstva obrázkov a fotografií.
• Vyhľadaním možností dopravy po celom svete pre jeden z našich   
 e-shopov.

Virtuálna asistentka bola väčšinou platená od hodiny (mzda sa pohybovala 
okolo 4 - 6 €/hod.), osobne sme sa nikdy nestretli. 
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Ako na to? 

Choďte na portál Jaspravím.sk a tam začnite ponúkať svoje služby ako  
virtuálny asistent/ka. Ceny sa pohybujú od 2 do 8 € za hodinu.  
Inzerát môže vyzerať napríklad takto: 

Inzerát na virtuálnu asistentku, zdroj : Jaspravím.sk

Výborný typ práce hlavne pre mamičky na materskej :)

4. Odborné práce - grafické, programátorské alebo 
marketingové

Sú vhodné skôr pre skúsenejších a tých, ktorí už určité znalosti v daných 
odboroch majú.

Ak viete programovať alebo ovládate grafické nástroje, ako napríklad  
Photoshop, určite vyskúšajte svoje služby predať.

http://jaspravim.sk
http://jaspravim.sk
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Ako na to? 

Choďte na portál Upwork.com, cez ktorý spolupracujem s freelancermi z 
celého sveta aj ja. Tam si vyplňte profil a následne, ak niekto zadá nový 
projekt, sa o neho môžete uchádzať.

Príklad profilu na Upworku: 

Profil na Upworku

Cez Upwork sa viete dostať ku klientom z celého sveta. Môžete zo  
Slovenska pracovať pre Američanov a poberať pri tom slušnú hodinovú 
mzdu.

5. Ostatné služby

Je veľa rôznych služieb, ktoré môžete na internete ponúkať. Obchodné, 
počítačové, marketingové… takmer všetko viete na internete „predať”. 
Prejdite si portály ako Jaspravím.sk a Upwork.com a zistite, aké máte 
možnosti. Veľa šťastia!

http://www.upwork.com
http://upwork.com
http://upwork.com
http://jaspravim.sk
http://Upwork.com
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Affiliate
marketing
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2. OVERENÝ spôsob zarábania na internete: 

Affiliate marketing, alebo aj provízny predaj, je podľa môjho názoru  
najlepším spôsobom, ako si zarobiť peniaze pomocou internetu.

Sám pomocou affiliate marketingu zarábam už niekoľko rokov a určite s 
tým nemienim prestať. :) 

O čo vlastne ide? 

V affiliate marketingu odporúčate produkty a služby a z predajov následne 
získate určitú províziu. Ukážem vám to na príklade. 

Prevádzkujeme s kamarátom projekt www.elektrickygril.sk. Na tomto 
webe uverejňujeme recenzie elektrických grilov. 

Keď niekto náš web navštívi, prečíta si recenziu a preklikne sa cez náš 
odkaz na daný e-shop, z jeho celkového nákupu dostaneme províziu. 

Nie, zase tak jednoduché to nie je. Je potrebné si vybudovať vlastnú 
webovú stránku, na túto stránku získať návštevnosť a následne týmto 
ľuďom pomáhať. Je to beh na dlhú trať, ale oplatí sa.

Affiliate marketing

http://www.elektrickygril.sk
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Ak chcete zarobiť v affiliate marketingu, 
postupujte takto: 

1. Nájdite si oblasť, v ktorej sa orientujete a ktorá poskytuje affiliate 
 spoluprácu (pozrite si napríklad slovenskú sieť dognet)
2. Kúpte si doménu, ktorá bude súvisieť s vašou oblasťou a hosting 
 (spolu asi 50 € ročne).
3. Spravte si jednoduchú webovú stránku pomocou redakčného 
 systému WordPress.
4. Založte si stránku na Facebooku a prípadne aj na Instagrame.
5. Zapojte sa do affiliate programu a získajte vlastné odkazy na rôzne  
 produkty a služby.
6. Napíšte na svoju stránku niekoľko desiatok článkov, ktoré pomôžu  
 vašej cieľovej skupine.
7. Postupne zapájajte rôzne formy online marketingu a zvyšujte príjmy  
 z webovej stránky.

Ak by ste chceli o affiliate marketingu vedieť viac, odporúčam vám prečítať 
si túto moju reality show o tom, ako som budoval zarábajúci projekt  
Výživovo.sk, ktorý mi na affiliate províziách vygeneroval už stovky eur. 

http://dognet.sk/peto
https://wordpress.org/
http://www.facebook.com
https://www.instagram.com/
http://www.chodelka.sk/reality-show-z-nuly-na-1000-e-mesacne-cast-1-hladame-affiliate-kampan/
http://vyzivovo.sk
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TIPY pre ľudí, ktorí rozmýšľajú o affiliate marketingu: 

• Nebojte sa toho a ZAČNITE! Založte si svoju prvú webovú stránku a  
 skúste na nej publikovať pár článkov.

• Ak neviete, o čom spraviť web, urobte recenzný web na niečo, čo 
 často kupujete. U mňa to bol napríklad elektrický gril:     
 www.elektrickygril.sk.
• Každý deň sa vzdelávajte v online marketingu a postupne budujte   
 svoj projekt. Dosť  informácií o affiliate marketingu nájdete aj na  
 mojom blogu www.chodelka.sk.

• Skúšajte rôzne veci - robte videá, spravte súťaž na Facebooku,   
 napíšte  
 svoj prvý e-book (nie je to nič ťažké, tento e-book som písal pár dní).

• Nevzdávajte sa. Uvedomte si, že zarábanie na internete je maratón,  
 nie šprint!

3 reálne nápady na affiliate projekt, ktoré mám v hlave, 
ale (asi) ich nikdy nezrealizujem

V tomto e-booku, tak isto, ako na mojom blogu www.chodelka.sk, chcem 
byť čo najviac praktický. Nechodiť okolo horúcej kaše a jasne vám ukázať 
cesty, ako si zarobiť na internete.

Tieto 3 nápady mám, ako sa hovorí, v „šuplíku” a budem rád, ak ich niekto 
zrealizuje: 

http://www.elektrickygril.sk
http://www.chodelka.sk
http://www.chodelka.sk
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1. nápad na affiliate projekt: recenzie kávovarov

Nápad na webovú stránku s recenziami kávovarov mám v hlave už dlho. Je 
to najmä preto, že som veľký milovník kávy a tento projekt by ma bavil, a 
tiež viem, že ľudia sú schopní za jeden kávovar dať aj stovky eur.

A to je určite zaujímavá príležitosť. 

Ako by som postupoval ja, keby som sa do tohto projektu pustil? 

1. Spravil by som si prieskum konkurencie a zistil, v čom by som sa od  
 nej vedel odlíšiť.
2. Zakúpil by som si doménu, hosting a nainštaloval na web WordPress.
3. Zapojil by som sa do affiliate programov slovenských e-shopov  
 (Hej.sk, Alza.sk, TPD.sk).
4. Napísal by som 10 všeobecných článkov o kávovaroch, ktoré by som  
 publikoval na webe.
5. Založil by som facebookovú stránku pre milovníkov kávy.
6. Napísal by som e-book o tom, ako si vybrať správny kávovar.
7. Objednal by som si kávovar domov, urobil recenziu a následne by   
 som ho predal alebo daroval známym.

http://Hej.sk
http://Alza.sk
http://tpd.sk
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8. Zo zarobených peňazí by som objednával ďalšie a ďalšie kávovary a  
 robil recenzie.
9. Budoval by som komunitu na Facebooku, na webe a na Youtube.
10. Začal by som spolupracovať s redaktorom, ktorý by písal články a ja  
 by som sa staral o marketing.

Vidíte, že to nie je až také ťažké, dôležité je začať a nevzdávať sa. 

2. nápad na affiliate projekt: katalóg nábytku

Nábytok považujem za jeden z najperspektívnejších produktov v affiliate 
marketingu. 

Na Slovensku je už niekoľko nábytkových kampaní (www.affiliate.sk) a 
ľudia sa neboja kúpiť si online kľudne aj celú obývačkovú stenu. 

Pri niektorých kampaniach majú e-shopy až 10 % províziu z objednávky, čo 
je krásne.  

http://www.affiliate.sk
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Predstavte si, že si niekto cez váš odkaz kúpi obývačkovú stenu v hodnote 
1700 € a vám za jednu jedinú objednávku príde provízia 140 €. Že je to 
sen? Sám som takéto provízie videl u kamarátov. :)

Pri takomto webe vám na to, aby ste si celkom slušne zarobili, stačí pár 
konverzií mesačne.

Ako by som postupoval ja, keby som sa do tohto projektu pustil?

1. Vybral by som si v rámci nábytku jednu oblasť (obývačky, kúpeľne,  
 detské izby či sedačky).
2. Spravil by som si prieskum konkurencie, či náhodou už podobný   
 web neexistuje a ako sa prípadne môžem odlíšiť.
3. Zaregistroval by som si zaujímavú doménu, napríklad  
 „www.trendysedacky.sk”.
4. Zapojil by som sa do kampaní, ktoré ponúkajú sedačky - pekný  
 zoznam nájdete na www.affiliate.sk.
5. Na doménu by som nahral WordPress a importoval z rôznych  
 e-shopov všetky možné sedačky, ktoré existujú (existujú na to   
 pluginy, nie je to nič ťažké).
6. Ku každej sedačke by som pridal vlastný popis, odporúčania na  
 využitie (pre koho je sedačka vhodná), prípadne spravil aj fotografie  
 a video z predajne.
7. Postupne by som zvyšoval návštevnosť a odporúčal ľuďom sedačky  
 podľa ich požiadaviek.

Verím tomu, že za niekoľko mesiacov by ste si s projektom slušne vedeli 
zarobiť.

http://www.trendysedacky.sk
http://www.affiliate.sk
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3. nápad na affiliate projekt: portál s tipmi, ako nabrať 
svalovú hmotu

Od 15-tich pravidelne cvičím a veľmi dobre poznám túto cieľovú skupinu 
- mladí chalani, akým som bol aj ja, ktorí sa snažia nabrať svaly a páčiť 
sa babám. Problém, ktorý majú mladí chalani začínajúci s cvičením, je 
jasný - strácajú sa v množstve informácií o tom, ako cvičiť a nabrať svalovú 
hmotu. 

Práve preto som kedysi chcel spraviť portál, kde by som každý deň 
pridával jednoduchý tip na nabratie svalovej hmoty. Keďže viem o tejto 
problematike veľmi veľa, tipov by som vedel vymenovať desiatky až stovky. 
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Ako by som postupoval, keby som sa do tohto projektu pustil?

1. Zaregistroval by som si zaujímavú doménu, napríklad  
 www.tipynaobjem.sk, nahodil WordPress a spravil jednoduchú  
 grafiku.
2. Zaregistroval by som sa vo všetkých affiliate programoch, ktoré by  
 som mohol propagovať. Aké to sú? 

• Affiliate na proteíny (napríklad nu3tion.com).
• Affiliate na doplnky stravy pre zvýšenie testosterónu (napríklad  

  Primulus.sk).
• Affiliate na rôzne cvičiace pomôcky (napríklad inSPORTline.sk).
• Affiliate na oblečenie alebo topánky (napríklad Topanky.sk). 

3. Založil by som si účet na Facebooku.
4. Každý deň by som publikoval jeden tip, ktorý by som dal na web aj  
 na Facebook.
5. V každom desiatom tipe by som sa snažil odporučiť produkt s   
 affiliate odkazom.
6. Postupne by rástla návštevnosť aj počet fanúšikov na Facebooku.
7. Pokračoval by som s tvorbou videí, recenziami na rôzne produkty či  
 napísaním e-booku.

Takýto web s tipmi na nabratie objemu je jednoducho odsúdený na 
úspech. Predovšetkým tým, že viete vytvoriť komunitu ľudí, ktorá sa 
zaujíma o cvičenie, zdravý životný štýl a naberanie svalov. 

http://www.tipynaobjem.sk
http://nu3tion.com
http://Primulus.sk
http://insportline.sk
http://Topanky.sk
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Pár posledných slov o affiliate marketingu 

Ak si chcete spraviť zarábajúci web popri škole, zamestnaní či materskej 
dovolenke, určite vyskúšajte affiliate marketing. Keďže ponúka obrovské 
množstvo možností pre každého, bola by škoda to nevyužiť. Každý z vás 
má nejaké hobby alebo niečo, čo ho baví, prečo to teda nespeňažiť? 

Ak vás affiliate marketing zaujíma, píšem praktický e-book:  
www.zarabajuciweb.sk. Pokiaľ ste nedočkaví, choďte na môj blog  
www.chodelka.sk, kde nájdete dostatok informácií, ako začať. 

http://www.zarabajuciweb.sk
http://www.chodelka.sk
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Predaj
digitálnych 
produktov
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3. OVERENÝ spôsob zarábania na internete: 

S predajom digitálnych produktov mám síce zatiaľ len malé skúsenosti, 
avšak táto forma podnikania na internete ma láka asi najviac. Predávať 
totižto nemusíte iba fyzické produkty, ktoré väčšinou potrebujete niekam 
doviezť, uložiť a následne čo najskôr dostať k zákazníkovi, pretože sa často 
blíži ich dátum spotreby. Predávať môžete aj informácie.
 
Informácie sa kupovali a predávali od úplných začiatkov internetu a tento 
trend určite tak skoro neskončí. Informácie majú totižto pre mnoho ľudí 
nepredstaviteľnú hodnotu, za ktorú sú ochotní zaplatiť.
 
Ako príklad si zoberte tento e-book. Nájdete v ňom moje 5-ročné  
skúsenosti s podnikaním na internete v skratke, čím som vás odbremenil 
od hodín a hodín práce. 

Odpovedzte si preto sami: boli by ste ochotní za tieto informácie 
zaplatiť? Podľa mňa veľa z vás povie ÁNO. Tieto informácie majú pre vás 
totižto oveľa väčšiu hodnotu, než by bola cena e-booku (povedzme 19 
eur).
 

Čo sa považuje za digitálny produkt?
 
Môže to byť e-book, kurz, platené členstvo, aplikácia, softvér, nástroj alebo 
tzv. SaaS (Software as a Service, čiže služba ako servis). Ak začínate zarábať 
pomocou internetu a chcete sa pustiť do predaja online produktov, 
odporúčam vám začať predávať buď e-book, alebo online kurz.  
V jednoduchom návode vám ukážem, ako na to.

Predaj digitálnych produktov
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Ako začať predávať e-book alebo online kurz v 3  
krokoch:
 
 
1. Vybudujte si komunitu
 
Predaj e-booku alebo online kurzu je dosť náročný na čas. Pred samotným 
predajom totižto musíte absolvovať niekoľkomesačné prípravy, nakoľko 
si najprv potrebujete vybudovať komunitu ľudí, ktorým následne váš 
digitálny produkt predáte.
 
To môžete spraviť niekoľkými spôsobmi:

• Začnete písať blog o špecifickej téme a stanete sa expertom v tejto  
 oblasti.

• Budete propagovať svoj blog na rôznych príbuzných weboch (budete  
 písať články, pridávať komentáre, odpovedať na fórach atď.).

• Založíte si účet na sociálnych sieťach, kde začnete budovať komunitu.
• Budete postupne zbierať e-mailové adresy.
• Budete so svojím publikom komunikovať a zisťovať, čo ho zaujíma.
 
 
Cieľ: získať prvých 500 e-mailov
 
Ako príklad uvediem sám seba. Tri roky dozadu som začal písať blog  
www.chodelka.sk. Na tento blog som získaval stále viac a viac ľudí z 
rôznych zdrojov - z vyhľadávačov, príbuzných webov či sociálnych sietí. 
Následne som na svoj blog umiestnil formulár na zber e-mailových adries.
 
Keď som dosiahol 500 e-mailov, vedel som, že už mám svoju komunitu 
ľudí, ktorí mi dôverujú. Preto som začal písať e-book, ktorý začnem 
čoskoro predávať: www.zarabajuciweb.sk.
 

http://www.chodelka.sk
http://www.zarabajuciweb.sk
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Vybudovanie komunity je dlhý a náročný proces, ale ak ste šikovní, 
stihnete to do jedného roka. E-booky a online kurzy sa dajú predávať aj 
bez komunity, ale je to veľmi, veľmi náročné, takže to neodporúčam.

2. Spravte e-book alebo kurz, za ktorý budú ľudia ochotní 
zaplatiť
 
Ak už máte vybudovanú komunitu, pustite sa do tvorby obsahu pre 
platený kurz alebo e-book.
 
Je úplne jedno, koľko bude mať e-book slov, aké dlhé budú lekcie v kurze 
alebo či to bude nahrávané na iPhone alebo na profesionálnu kameru.

 

Jediné, na čom záleží, je to, či budú ľudia ochotní za tieto 
informácie zaplatiť.

 
Pred tým, ako som sa pustil do písania e-booku www.zarabajuciweb.sk a 
nahrávania videí pre môj pripravovaný on-line kurz, nasadil som na svoj 
web jednoduchú prosbu: Vyplňte tento formulár a povedzte mi, čo by mal 
kurz a e-book obsahovať.
 
TIP: Pre tvorbu aj nasadenie formulára na web som využil šikovný nástroj 
HotJar. Použiť môžete aj Google Forms a odkazovať na neho pomocou 
banneru, prípadne v článkoch.
 
Snažil som sa tiež zistiť, za čo moja komunita zaplatí a koľko. Všetko som 
následne zanalyzoval a podľa toho začal písať a nahrávať.
 
 
 

http://www.zarabajuciweb.sk
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Cieľ: získať aspoň 50 odpovedí od vašej komunity

Ak vám na web chodí aspoň niekoľko desiatok ľudí denne, nie je až tak 
zložité získať odpovede na otázky, ktoré vás zaujímajú. Stačí niekoľko 
vyplnených formulárov (ja som chcel získať aspoň 50) a hneď budete 
vedieť, čo vašu cieľovku trápi a zaujíma. Obsahom sa snažíte následne 
vyriešiť ich problémy.

Čo som sa vo formulári pýtal ja? Otázky vyzerali asi takto:
 
• Aké oblasti online marketingu vás zaujímajú?
• Ste ochotní zaplatiť 139 eur za online kurz? (Veľa z nich povedala, že  
 áno.)

• Ako by mal online kurz vyzerať?
• Na čo nemám v kurze zabudnúť?
 
Takmer polovica e-booku www.zarabajuciweb.sk je tvorená práve podľa 
požiadaviek mojej komunity, ktorej chcem pomôcť.
 
 

3. Predávajte
 
Máte e-book a ľudí, ktorí si ho kúpia. Teraz vás čaká trochu technickejšia 
časť, ktorou je zaistiť predaj e-booku cez internet.
 
Pre predaj existuje niekoľko spôsobov. Ja vám však poradím nasledovný:
 
1. Nainštalujte si WordPress a spravte si jednoduchý web
 
Je to jednoduchý operačný systém, ktorý nainštalujete za 5 minút (v tomto 
videu vám to ukážem) a máte web!
 
 

http://www.zarabajuciweb.sk
http://www.youtube.com/watch?v=hxlTDYqEzwk
http://www.youtube.com/watch?v=hxlTDYqEzwk
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Následne si vyberte niekoľko základných pluginov, zvoľte si tému a pridajte 
texty (obsah). 

Spravíte si tak jednoduchú webovú stránku, na ktorej o vašom e-booku 
uverejnite čo najviac informácií.
 
Určite nezabudnite spomenúť:
 
• Pre koho je e-book vhodný.
• Čo v ňom čitatelia nájdu.
• Aké problémy pomôže vyriešiť.
• Koľko e-book stojí a koľko má strán.
 
 
2. Nasaďte na web systém, pomocou ktorého budete predávať
 
Existuje veľa služieb, pomocou ktorých môžete začať e-book predávať.
 
Ja odporúčam službu Gumroad.com, cez ktorú je predávanie e-bookov 
skutočná hračka. Ide o službu, cez ktorú nahráte digitálny produkt (e-book, 
členstvo, čokoľvek) a Gumroad sa postará o platbu a doručenie produktu k 
zákazníkovi.
 
Všetko v pár jednoduchých krokov , kedy nahráte produkt, dáte mu meno, 
jednoduchý popis a zvolíte si cenu.
 

http://Gumroad.com
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Pridanie produktu cez Gumroad.com je skutočne jednoduché

Následne tento produkt nahráte na svoju webstránku a môžete začať 
predávať.

 

Takto to napríklad vyzerá na blogu Lukáša Čecha http://posveteposvojom.com/

Zdroj: http://posveteposvojom.com/pomozem-ti/ako-si-vybudovat-uspesnu-karieru/

3. Dajte vedieť čo najviac ľuďom, že e-book predávate
 

http://Gumroad.com
http://posveteposvojom.com/
http://posveteposvojom.com/pomozem-ti/ako-si-vybudovat-uspesnu-karieru/
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Na záver
 
Tak vidíte, že predaj digitálnych produktov nie je až taký náročný, ako sa 
môže na prvý pohľad zdať. Ide však o dlhodobú činnosť a zo dňa na deň 
určite pomocou tohto spôsobu zarábania nezbohatnete. 
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Predaj
cez e-shop
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4. OVERENÝ spôsob, ako zarábať na internete: 

Predaj cez e-shop

Predaj fyzických produktov na internete je to, čím sa najviac živím a čomu 
(podľa môjho názoru) rozumiem najlepšie. Za 5 rokov som prevádzkoval 7 
e-shopov, pričom 3 z nich som ukončil a 4 mám stále aktívne.

Poviem to na rovinu - mať e-shop nie je žiadna sranda. Nepredstavujte 
si pasívny príjem, aký si viete vybudovať napríklad pomocou affiliate 
marketingu alebo predajom online produktov. Ide o tvrdý biznis, ktorý 
vyžaduje veľa a veľa práce.

Ako to funguje v praxi?

Poviem vám, ako sme s bratom postupovali pri posledných dvoch 
e-shopoch. Je to náš vlastný postup, takže netvrdím, že to je jediná cesta, 
ako vybudovať e-shop. Môže vás však inšpirovať.

Upozornenie! Keďže na internete podnikáme už 5 rokov, veľa vecí máme 
zabehnutých a vyriešených (povinnosti voči štátu, zamestnancov na 
odosielanie balíkov, zmluvy s prepravnými spoločnosťami atď.). Ak ste v 
tomto úplný nováčik, čaká vás toho oveľa viac. 
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Takto sme postupovali my: 

1. Spravili sme si analýzu trhu

Tá zahŕňa analýzu konkurencie, cenovú analýzu aj analýzu nákladov. 
Odpovedali sme si na niekoľko otázok: 

• Je na trhu ešte priestor pre náš e-shop alebo produkt?
• Sú na trhu silní hráči, ktorí trh ovládajú alebo je tam skôr niekoľko   
 malých e-shopov?

• Budeme sa vedieť odlíšiť? 
• Budeme musieť konkurovať cenou alebo prerazíme aj s drahším a  
 kvalitnejším produktom?

• Hľadajú aktívne ľudia tento produkt alebo je to niečo nové?

Pre túto analýzu sme použili 4 nástroje: 

1. Google Sheets - nástroj od Googlu na vytváranie jednoduchých   
tabuliek (niečo ako Excel). 

2. Google Trends - vynikajúci nástroj, ktorý vám ukáže, ako ľudia 
vyhľadávajú rôzne veci v priebehu času. Takto sme napríklad zistili, že 
elektrické grily sa najviac vyhľadávajú od apríla do augusta, takže vtedy 
budeme mať na webovej stránke o griloch najväčšiu návštevnosť.



- 40 -

Vývoj vyhľadávania na Slovensku pre slovo „elektrický gril” za posledných 12 mesiacov 

3. Plánovač kľúčových slov - nástroj, ktorý používame takmer každý 
deň. Presne nám ukáže, ktoré kľúčové slová sa hľadajú najviac, aká je 
konkurencia v platenom vyhľadávaní a dá nám nápady na rôzne produkty, 
ktoré by sme mohli predávať.

Ak by som si chcel založiť napríklad e-shop s korčuľami, za 5 minút som 
schopný zistiť, že výraz „kolieskové korčule” je zadávaný do Googlu takmer 
3-krát častejšie ako výraz „korčule na ľad”. 
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Plánovač kľúčových slov - výstup na slovo „korčule” (Competition = konkurencia)

4. Kalkulačku

Kalkulačku budeme potrebovať, aby sme si vypočítali, či vôbec budeme 
ziskoví. Jedna vec je to, za koľko sa produkt predáva, ale druhá, koľko to 
všetko stojí. 

Ukážem vám to na reálnom príklade: 

Rozhodli sme sa predávať produkt, ktorý bude koncového zákazníka 
stáť 19 €. Táto cena je síce vyššia, ako je priemer na trhu, ale odlíšime sa 
lepšou kvalitou a krajším balením.
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Poďme si to rozobrať: 

• Produkt v e-shope predávame za 19 € vrátane DPH.
• DPH je 21 %, takže reálna cena, za ktorú budeme produkt predávať,  
 je 15,7 € bez DPH (DPH sa odvedie štátu, s tým počítať nemôžeme).

• Priemerné náklady na marketing sme odhadli na 5 € za kus. Je to  
 skutočne iba odhad pomocou analýzy trhu a konkurencie.

• Sumu 0,7 € môžeme počítať na reklamácie, tak sme sa dostali na   
 10 €.

• Aby sme mali na jednom kuse zisk aspoň 5 €, musíme nájsť výrobcu, 
 ktorý nám produkt dodá za 5 €.

Znovu opakujem, ide o odhady! Až skutočný predaj na internete ukáže, 
ako je to naozaj. Ale aspoň budete mať s čím pracovať. 

Čo nasledovalo po analýze? 

2.  Oslovili sme niekoľkých výrobcov nášho produktu

Oslovili sme asi 5 výrobcov, ktorí vyrábali produkt, aký sme požadovali. 
Použili sme na to stránku Alibaba.com a Google.

Na Alibabe sa dajú nájsť výrobcovia úplne všetkého a z celého sveta. 
Funguje to celkom jednoducho, zadáte názov produktu, ktorý hľadáte, 
a následne použijete filter (napríklad zaznačíte, že nechcete výrobcov z 
Číny).

http://Alibaba.com
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Ak by sme chceli predávať vitamíny pre psov, môžeme osloviť takmer 9000 výrobcov.

3.  Nechali sme si poslať vzorky

Vždy si treba nechať poslať vzorku, vidieť, ako produkt vyzerá, trochu si ho 
„ošahať”. To sme spravili aj my a v kancelárii sme zrazu mali 15 rôznych 
vzoriek z celého sveta. :)

4.  Objednali sme prvú várku

Keď sme sa rozhodli, aký produkt budeme predávať a od akého výrobcu, 
objednali sme prvú várku.

Počítajte s tým, že budete musieť objednať aspoň 100 - 300 kusov, ak ide 
o produkt na mieru (ako to bolo v našom prípade). Preto je dôležité mať 
pripravenú finančnú rezervu!



- 44 -

5.  Spravili sme e-shop

E-shop sme si postavili na WordPresse, ale ak začínate, odporúčam si 
ho prenajať. Za minimálny poplatok (pár desiatok eur mesačne) získate 
plnohodnotný e-shop, do ktorého svoje produkty iba pridáte a môžete 
predávať. 

Ak s budovaním vlastného e-shopu len začínate, dám vám jednu radu: 
ZAČNITE NÍZKONÁKLADOVO! E-shop si prenajmite, nahoďte si tam 
bezplatnú šablónu a predávajte. A až keď zistíte, že ľudia váš produkt 
naozaj kupujú a e-shop bude zarábať peniaze, potom investujte do grafiky 
alebo prípadného vývoja. 

Na začiatok si môžete vybrať z týchto možností: 

• Shoptet (mesačný prenájom od 18 €).
• Fastcentrik (mesačný prenájom od 26 €).
• OxyShop (české riešenie pre e-shop na mieru).
• WooCommerce (plugin pre WordPress, zadarmo).
• Shopify (leader na trhu, berie si províziu z každej objednávky).

6.  Rozbehli sme marketing a predávali

Ak ste sa dostali až sem, je jasné, že mať vlastný e-shop vás láka. Určite je 
to zaujímavá možnosť zarábania na internete, ale až teraz ide skutočne 
do tuhého. To, či uspejete, bude iba otázkou marketingu a zvyšovania 
predajov. 

http://www.shoptet.sk
http://www.fastcentrik.sk
http://www.oxyshop.cz
https://woocommerce.com
http://www.shopify.com
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Máte veľa možností, ako začať s online marketingom pre e-shop.  

My sme využili tieto: 

• Spustili sme platené kampane na Googli (tzv. Google AdWords).
• Dali sme produkt do porovnávača produktov Heuréka.
• Napísali sme o produkte PR články, ktoré sme následne publikovali  
 na rôznych weboch s našou cieľovou skupinou.

• Založili sme si účet na Facebooku a spustili tam aj reklamu.
• Dali sme produkt do Zľavomatu.
• Dali sme produkt do affiliate siete affiliatesit.cz.
• Začali sme písať blog, aby sme získali ľudí z vyhľadávačov (tzv. SEO).
• Napísali sme e-book, ktorý ponúkame výmenou za e-mailové adresy.  
 Na tieto adresy následne posielame ponuku s naším produktom.

Možností je veľa, treba si vybrať tie, ktoré budú fungovať práve vám. 

Verím, že som vám opísal proces rozbehnutia e-shopu dostatočne. Ak 
do toho skutočne chcete ísť, choďte, ale nečakajte, že za noc zbohatnete. 
Čaká vás veľa práce a tvrdej driny. Držím palce!

TIP: Veľa užitočných informácií nájdete na www.mujprvnieshop.cz. Ak sa 
chcete pustiť do budovania vlastného e-shopu, odporúčam si túto stránku 
preštudovať. 

http://adwords.google.com
http://www.heureka.sk/
http://www.zlavomat.sk
http://www.affiliatesit.cz
http://www.mujprvnieshop.cz
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Predaj
na Amazone
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5. OVERENÝ spôsob zarábania na internete: 

Predaj na Amazone

O predaji na Amazone sa toho popísalo veľa, ale 98 % informácií, ktoré 
na internete nájdete, je nepoužiteľných. Všetky blogy, články a videá, 
ako ľudia zbohatli vďaka Amazonu… dvíha sa mi tlak, len keď si na to 
spomeniem.

Predajom na Amazone sa venujeme s bratom pár mesiacov a verte 
mi, že to nie je žiadna prechádzka ružovým sadom. Budete bojovať s 
neuveriteľnou konkurenciou, znižovať ceny, riešiť negatívne komentáre…

...takže ak snívate o pasívnom príjme, na Amazon  
zabudnite!

Keďže som tento e-book napísal pre ľudí, ktorí majú radi výzvy a prekážky, 
predaj na Amazone spomenúť musím.
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Ako s predajom na Amazone začať? 

Začnite tak, že si prečítate môj blog so seriálom o tom, ako sme začali 
predávať na Amazone my. Dá vám veľmi slušný základ, ako na to. 

Pred začiatkom musíte splniť pár podmienok: 

• Mať firmu a byť platcami DPH.
• Vedieť po anglicky, prípadne niekoho, kto ovláda angličtinu, poznať.
• Mať základný prvotný kapitál vo výške 1- až 3-tisíc eur.
• Následne si spravíte veľmi zdĺhavý prieskum pre výber vhodného 

produktu. Na tento prieskum môžete použiť rôzne nástroje, môj 
obľúbený je Junglescout, ktorý vám pomôže ten pravý produkt nájsť. 
Odporúčam hľadať v oblastiach, v ktorých sa aspoň trochu orientujete.

Po nájdení vhodného produktu je nasledovný postup veľmi podobný 
tomu, ktorý som opisoval v predošlej kapitole - nájdete distribútora, 
necháte si poslať vzorky, objednáte produkt…

http://www.chodelka.sk/category/predaj-na-amazone
http://www.chodelka.sk/category/predaj-na-amazone
http://www.junglescout.com/?utm_source=jv&utm_campaign=660
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Takto vyzeral náš produkt, keď dorazil do našej kancelárie.

Keď produkt dorazí, sranda sa iba začína. Musíte totiž produkt predať.

A to je tá najťažšia časť.

My s tým zápasíme stále, ale určite sa to dá. 

Budete však potrebovať veľmi podobné znalosti ako pri inej forme predaja 
na internete (prípadne si nájdite niekoho, kto tieto veci ovláda). 
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A čo by ste pri online predaji mali ovládať? 

• Online marketing. SEO, PPC, konverzie, traffic… ak vám tieto pojmy  
 nič nehovoria, na internete predávať nemôžete. Výborným základom 
 pre vás môže byť môj e-book Zarábajúci web, kde preberám úplne 
 všetky formy online marketingu. 

• Vybudovanie jednoduchej webovej stránky. Zabudnite na doby, keď 
 bolo budovanie webu iba pre programátorov a odborníkov.  
 Dnes si už každý pomocou jednoduchých a bezplatných nástrojov 
 dokáže spraviť vlastný web. V e-booku Zarábajúci web venujem tejto  
 téme viac ako 100 strán. 

• Komunikáciu s ľuďmi. Určite nemusíte vedieť všetko. Veľa vecí vám 
 vie spraviť niekto iný za finančnú alebo inú odmenu. Postupne  
 sa naučíte zadávať ľuďom rôzne úlohy, delegovať činnosti a veľa vecí  
 prenecháte odborníkom.

Nebojte sa online predaja, či už fyzických produktov, alebo digitálnych. Je 
to výborný spôsob, ako si zarobiť na internete. A navyše sa pri tom naučíte 
aj veľa iných vecí. 

http://www.zarabajuciweb.sk
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Pár slov na záver

Ak by ste si z tohto e-booku mali odniesť iba jednu myšlienku, bola by to 
táto: 

NIKDY nebola lepšia doba pre zarábanie na internete 
ako dnes. Začnite čo najskôr a za pár mesiacov si budete 

pomocou internetu vedieť pekne privyrobiť. 

Je len na vás, aký spôsob zarábania zvolíte - ja osobne by som odporúčal 
začať ponúkať rôzne služby a budovať si vlastnú affiliate stránku. Niečo, na 
čom sa naučíte, ako funguje online marketing a získavanie ľudí na váš web. 

Keďže mne online podnikanie zmenilo život, rozhodol som sa, že naučím 
čo najviac ľudí, ako si zarobiť na internete. Napísal som teda e-book 
Zarábajúci web, ktorý je určený hlavne pre začiatočníkov a stredne 
pokročilých. V jednoduchých krokoch v ňom vysvetľujem, ako si vybudovať 
web, získať návštevnosť a následne pomocou affiliate marketingu 
dosiahnuť zisk.

Jednoducho vás naučím, ako si vytvoríte web, ktorý vám bude zarábať.

Choďte na www.zarabajuciweb.sk a presvedčte sa sami. 

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na  
peter@chodelka.sk. 

Chodelka Peter

http://www.zarabajuciweb.sk
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