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RADA GRÁTIS #6 –  TRANSFORMACE 
TRANSFORMUJTE SVOU FIRMU NA ON-LINE 
LEVEL 

Přeměň svou firmu způsobem, který umožní zákazníkovi odebírat tvé 
produkty i služby on-line. Maximalizuj svůj dosah na trhu poskytováním 
všeho, co ve firmě děláte, na internetu, sociálních sítí, webu, You Tube 
platformě a e-shopu. Doporučujeme si najmout na to odborníky, kteří 
svou praxí dokáží řešit hlavně technické svízele programování a znalosti 
on-line nástrojů marketingu. Ty se tak budeš moci více soustředit na 
provádění svých služeb a produktů, a formu svého byznysu. 

TRANSFORMUJ DOSTUPNOST TVÉ FIRMY, 
PRODUKTU I SLUŽBY. 

Vše, co můžeš jako firma nabízet, snaž se dělat on-line. Nemáš takovou 
možnost? Zkus ji najít. 

1. Například krejčové mohou postovat video, jak se správně měří postava a 
modely, které šijí, nakreslit jen v obrysech, s tím, že si zákazník doma 
obrázek vytiskne, vybarví a odešle s mírami švadleně. Ta ušije model a 
odešle zákazníkovi v balíčku. 

2. Můžeš také rozšířit své služby o nové, které lze provádět pro klienty on-
line, například poradenství, jak si správně upravit šatník, kdy vše lze 
provést on-line přes video chat. 

3. Nebo můžeš zákazníkovi nabídnout, že mu sestavíš komplet oblečení ze 
své nabídky a odešleš mu tento balíček šitý na míru domů. Zákazník 
ušetří čas i peníze a ty rozšíříš dosah a působení své firmy na trhu. 
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Dokumentujeme 

zážitky našich 

zákazníků 

Ceníme si naší 

přírody, proto 

vyvíjíme maximální 

úsilí ochrany přírody 

Kamkoliv doručíme 
naše produkty i 
služby 
 

Oslavujeme se 

zákazníky jejich 

přízeň k nám 

Přizpůsobíme službu 

/ produkt 

zákaznickým 

požadavkům 

Poskytujeme 
poradenství na dálku 
 

Malý snack, desert 

pro naše skvělé 

zákazníky 

Služba inteligentního 

nákupu - požádej o 

asistenci a my 

zařídíme výběr za 

tebe 

Poskytujeme 

kompletní pozáruční 

servis 

abyste byli více s 

rodinou nebo měli 

více času na své 

vlastní projekty 

Chceš unikát, 

navrhneme výrobek 

s tebou 

Máme videoblog, 

kde představujeme 

své výrobky on-line 
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TRANSFORMUJ SVOU PRODEJNU 
Tato krize ukázala, kam se celý byznys napříč celým trhem posune. S tím 
je spojen jeden zásadní fakt: Tržby v kamenných prodejnách zažijí propad 
a mnohé z nich tak budou uzavřeny. Je to ale opravdu dobrý krok? 

PRODEJNA JAKO MÍSTO ZÁŽITKŮ 
 

1. Prémiová prodejna poutá zákazníky ke značce zcela jiným způsobem, než 
e-shop. Je-li vše dobře provedeno, vztah značka zákazník se hůře 
zpřetrhává 

2. Jedině prodejní prostor dokáže mít vliv na všechny smysly zákazníka 

3. Zákazník si nikdy na e-shopu produkt neodzkouší – tento bod prodeje je 
velmi důležitý. Zkouší-li zákazník produkt až doma, musíš jako firma 
uhradit doručení. Pokud zákazník není spokojen, produkt se ti vrátí, ale 
ne vždy v 100 % stavu, což znamená, že e-shop generuje spoustu 
výrobků z tzv. „z druhé ruky“ a tobě rostou náklady 

4. E-shop zákazníkům nenabídne zážitek během nakupování. Nenaservíruje 
kávu, nenahradí osobní kontakt s prodavačkou, nikdo zákazníkovi 

neřekne, zda mu to sluší, nebo by si měl raději vybrat jiný model. Nedá 
zákazníkovi šampaňské za to, že si koupil auto, a už vůbec nikdo 
zákazníka neupozorní na výhody, které mu tvá firma může nabídnout. 

5. Zcela jsou vyřazeny smysly jako je hmat (vyzkoušet, osahat), čich (scent 
marketing, vůně kávy), sluch (příjemná hudba, mluvené slovo 
prodavače). Zcela je vyřazen „WOW“ faktor – vejdu do prodejny, jejíž 
design mě uchvátí a budu chtít v ní strávit více času a vracet se. Tyto 
smysly mají důležitý faktor v získávání zákazníka na svou stranu a v 
upoutání si jej k sobě 

JAK PŘEMĚNIT PRODEJNU NA POUTAVÉ 
MÍSTO? 

1. Přeměň tvou prodejnu na vzorkovou prodejnu v luxusním 
provedení – inspiruj se u značky APPLE 

2. Vytvoř poutavý interiér se zaměřením na zákaznická místa a 
poutavou expozici produktů 

3. Měj komplexní nabídku produktů značky na každé prodejně 

4. Produkty neoblíbenějších produktů a velikostí měj na skladě 
prodejny 

5. Ostatní produkty buď připraven distribuovat do 36 hodin 

6. Zaměřeno na zážitky – připravte si prodejní proces – nebo jen 
jeho části, které budou pro zákazníky skutečným zážitkem a 
odlišným od konkurence 

 


