
INSPIRUJTE SE
Každý z nás máme unikátní znalosti a zkušenosti,
které jsou nepřenositelné. Měl jsem tu čest být u 
řady velmi zajímavých projektů a spolupracovat s
více než 574 klienty.

Nechávám vás nahlédnout do své práce a 
zároveň vás chci tímto PDF inspirovat. 

Jupigo.cz

Klient na základě intenzivního a individuálního školení změnil původní 
název svého projektu. Původní název se nijak neodlišoval od konkurence. 
Došlo také k výraznému zjednodušení celé webové aplikace.

Co můžete vyzkoušet i vy:
• Používáte název, který je jasně odlišný od konkurence?

• Rozumíte svému oboru podnikání nebo je to pro vás nová oblast?

• Je  vaše aplikace  dostatečně jednoduchá?

• Udělali jste si uživatelské testování?

• Opravdu chtějí lidé vaši aplikaci používat? 



• Je váš byznys model opravdu reálný?

Konec zbytečných investic
Někdy můžeme považovat za úspěch i situaci, kdy klient přestane 
investovat do zcela nefunkčního projektu. Klient chtěl vybudovat online 
službu pro živnostníky.  Proběhlo několik reklamních kampaní. Klient 
získal stovky relevantních registrací. Samotnou aplikaci však uživatelé 
nechtěli příliš používat. Navrhl jsem klientovi možné scénáře této situace 
a upozornil ho, že chování uživatelů ukazuje na malý zájem. Klient se 
rozhodl do aplikace neinvestovat další miliony a svůj projekt uzavřel.

Co můžete vyzkoušet i vy:
• Udělali jste si validaci podnikatelského nápadu před spuštěním 

svého projektu? Viz tato užitečná přednáška: 
https://bit.ly/2pBVmvY

• Připravili jste si minimální produkt? Pokud chcete svůj projekt 
otestovat, nemusíte vyvíjet plnohodnotné řešení. Stačí vytvořit 
základní funkcionalitu a tuto spustit. Z reakcí uživatelů potom 
uvidíte, jestli produkt skutečně chtějí používat.  Podívejte se sami, 
jak vypadal první Google, Facebook a další služby.

https://bit.ly/2pBVmvY


Ing. Aleš Sladký

Kompletní změna původní prezentace. Údernější texty. Nyní opravdu 
prodávají. 

Co můžete vyzkoušet i vy:
• Jak hodně se skrýváte za texty jako „mladá dynamická firma“? 

Ukazujete skutečnou hodnotu? Dáváte jasně najevo své výhody? 
Umíte dobře prodat sami sebe nebo svojí firmu?

• Poznejte nejdříve vlastní firmu. Pak k sobě buďte upřímní: co je na 
trhu zvykem, to považujte za standard. Opravdu přinášíte unikátní 
odlišnost od konkurence nebo jste jen komoditou?

• Udělejte si jednoduchý průzkum konkurence, ať znáte kontext ve 
kterém se pohybujete.



Eat with Locals

Zdražení. Tohle doporučení mi zůstává v paměti hodně dlouho. Klient se 
mi svěřil, že má oproti konkurenci kvalitnější food tour. Doporučil jsem 
zvýšit cenu. Pomohl jsem také nastavit reklamní kampaně a 
vyhodnocoval jsem jejich vliv na objednávky.

Co můžete vyzkoušet i vy:
• Nemusíte soupeřit cenou. Vždy se najde někdo levnější. S cenou 

můžete kouzlit, dělat balíčky, zdražovat… Znáte 
https://navolnenoze.cz/blog/balicky/?

• Dobrá práce s cenou vám zároveň filtruje zákazníky, kteří s vámi 
budou pracovat.  Když jsem začínal podnikat, pomáhal jsem 
drobným živnostníkům. Propagoval jsem se jako nízkonákladový 
specialista. Musel jsem pak někdy obhajovat každou stokorunu. 
Moje důrazná orientace na nízkonákladový přístup mi přilákala 
podobně smýšlející klienty. Jak mi přibývalo zakázek, postupně 
jsem zdražoval až na současné hodnoty. Struktura zákazníků se 
výrazně změnila. 

https://navolnenoze.cz/blog/balicky/


• A jestli fakturujete hodinovkou, zkuste kalkulačku mojí 
marketingové kolegyně Madly Čevelové: 
https://www.cevelova.cz/hodinova-sazba/ 

Vytvořil jsem neexistující web aplikaci

Pro dceřinou firmu největší české distribuční IT firmy, společnost eD 
Systems, jsem vytvářel návrh na webovou aplikaci online servisu.  Celá 
aplikace měla za úkol přijmout libovolné zařízení v záruce a zajistit 
odeslání objednávky na servis. Žádná taková aplikace na českém 
internetu neexistovala. Musel jsem jí vymyslet na zelené louce.

https://www.cevelova.cz/hodinova-sazba/
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