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Autor webu kolami.cz
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Přehledy pro okruhy 
uživatelů
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Likvidační nabídka

Hlavní produkt

Doplňující produkt

Členství

Osobní produkty

Osobní poradenství

Míra zapojení

Cena produktu



Doručení produktu!



Doručení produktu!
Pozor na skryté náklady!
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Hlavní přínos produktu  
pro danou cílovou skupinu
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produktu, využití služby





CO?
KOMU?

PROČ?
jaký produkt (forma)

kdo je potencionální zákazník?

jaký problém produkt řeší?



CO?
KOMU?

PROČ?
KDE?

jaký produkt (forma)

kdo je potencionální zákazník?

jaký problém produkt řeší?



CO?
KOMU?

PROČ?
KDE?

jaký produkt (forma)

kdo je potencionální zákazník?

jaký problém produkt řeší?

jaká platforma?



Online vs. Offline



Jaké weby?



Jaké weby?
Jaké sociální sítě?



Jaké weby?
Jaké sociální sítě?

Jaké komunikační kanály?



Jaké weby?
Jaké sociální sítě?

Jaké komunikační kanály?
Kde nakupují (z čeho)?



CO?
KOMU?

PROČ?
KDE?

jaký produkt (forma)

kdo je potencionální zákazník?

jaký problém produkt řeší?

jaká platforma?



CO?
KOMU?

PROČ?
KDE?

jaký produkt (forma)

kdo je potencionální zákazník?

jaký problém produkt řeší?

jaká platforma?

JAK?



CO?
KOMU?

PROČ?
KDE?

jaký produkt (forma)

kdo je potencionální zákazník?

jaký problém produkt řeší?

jaká platforma?

JAK? Jakým způsobem, jaká strategie?



SEE - THINK - DO - CARE



- strategie cesty zákazníka

SEE - THINK - DO - CARE



- strategie cesty zákazníka 

- nákupní chování (rozhodování a procesy)

SEE - THINK - DO - CARE



- strategie cesty zákazníka 

- nákupní chování (rozhodování a procesy) 

- pro lepší pochopení potřeb zákazníka

SEE - THINK - DO - CARE



- strategie cesty zákazníka 

- nákupní chování (rozhodování a procesy) 

- pro lepší pochopení potřeb zákazníka 

- buduje důvěru

SEE - THINK - DO - CARE
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- nákupní chování (rozhodování a procesy) 

- pro lepší pochopení potřeb zákazníka 

- buduje důvěru 
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Lidé neví o vašem produktu, 
nemají potřebu si jej koupit. 

 
Neřeší daný problém. 

NEKUPUJÍ

Na nás je  

upoutat pozornost

SEE



THINK



Začínají se zajímat o danou problematiku. 
Začínají uvažovat o možném řešení.

THINK



Začínají se zajímat o danou problematiku. 
Začínají uvažovat o možném řešení. 

 
Na nás je jim nabídnout další krok. 

THINK



DO



Lidé se začínají zajímat o dané téma. 
Uvažují nad nákupem. 

DO
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Dodat další hodnotu. 
Prodat navazující produkty. 

CARE



Dodat další hodnotu. 
Prodat navazující produkty. 

Produkty pro klienty. 
Upsell/downsell.

CARE
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Návštěvník 
 

Kontakt 
 

Klient 
 

Vracející se klient

Seznamy uživatelů 
 

Emaily v databázi 
 

Objednávka 
 

Rostoucí hodnota 
klienta
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Převzetí správy projektu 

 
Dosavadní čísla projektu: 

 
188 295,27 Kč, 242 poptávek, 39 měsíců  

715 Kč Cena/poptávku 

V průměru 6,2 poptávek/měsíc 
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133 628,05 Kč, 445 poptávek, 9 měsíců 

300 Kč cena/poptávku 
 

Průměr 49,4 objednávek/měsíc 
 

696 % zlepšení

TOP sada 156,37 Kč
 / p

optávka
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JAK NAD 
REKLAMOU 

PŘEMÝŠLET?

Díky za pozornost.


