
Proč nedělat weby za 
“tašku hrušek”

David Dirbák - Zeni team s.r.o.



Kdo jsem:

Jméno a Příjmení: David Dirbák

Věk: 44

Odkud: Otnice

Kde dělám: Zeni team s.r.o. - https://zeni.cz/

Co dělám: Marketér

https://zeni.cz/


Chvilka pro cvik:

Pravá ruka, Levá ruka

Pravá noha, Levá noha

Hlava



Otázka číslo 1:

Je tu někdo

z marketingu?



Otázka číslo 2:

Je tu někdo

z agentury?



Otázka číslo 3:

Je tu někdo

freelencer/ka?



Otázka číslo 4:

Je tu někdo

něco jiného?



Otázka číslo 5:

Je tu někdo, kdo dělá 

weby do 200€?

 



Otázka číslo 6:

Je tu někdo, kdo dělá

weby do 600€?



Otázka číslo 7:

Dělá tu někdo 

weby od 1200€?



Otázka číslo 8:

A najde su tu

někdo od 4000€?



FB Analýza jaro 2019:

WP nabídka/poptávka:

Největší zastoupení:

od 0€ do 1200€ - 21/10



FB Analýza jaro 2019:

WP diskuze: 

Největší zastoupení:

od 0€ do 1.200€ - 126/91



FB Analýza jaro 2019:

Podnikatelé: 

Největší zastoupení: 

vše si dělám svépomocí 123



Myslíte že je to v pořádku?

Dělám si to sám: 123

Od 0€ do 1200: 246

Z celkových: 471 

To je: 78%



Já ne!



Otázka číslo 9:

Kdo z vás si měří

čas strávený s klientem

nad jeho webem?



Čas jsou peníze.

Průměrně se stráví nad webem 50 hodin.

50*25 = 1.250 €

1.250 € = 31.250 CZK



Proč 25€?

25€ je hrubá mzda

OSSZ+Zdravotní pojišťovna+Finanční úřad je polovina

12.5€ v čistém

12.5*50 = 625 € = 15.625 CZK



Proč ne 15 a méně?

15€ je hrubá mzda

OSSZ+Zdravotní pojišťovna+Finanční úřad je polovina

7.5€ v čistém

7.5*50 = 375 € = 9.375 CZK



Srovnání:

Případ 25€:  2*625 = 1.250 €/měsíc (bez dovolené, bez nemoci, bez prémií)

Případ 15€: 2*375 = 750 €/měsíc (bez dovolené, bez nemoci, bez prémií)



Srovnání:

Lídl: 1.240 €/2 = 620 € 

(dovolená, nemocenská, premie)



Příklad A s rozpočtem 800€:

1.: Na web nebyla úplně připravená a vlastně ani nevěděla co chce.

2.: Protože tomu moc nevěřila, měla jen 800€.

3.: Nebyl připravený marketing apod..

4.: Představa dalších nákladů =0



Jak to celé dopadlo?

1.: Byla zaškolena ona i její syn k ovládání WP.

2.: Bylo jim vysvětleno, co se má s webem dělat.

3.: Podpora ještě cca rok po předeji bez honoráře.

4.: Web dnes slouží jako neaktualizovaná vizitka.

Čas strávený s tímto obchodem = 120 hodin



Jak to celé dopadlo?

Smutný!



Příklad B s rozpočtem 3.000€:

1.: Pán velmi rychle pochopil, že je potřeba zainvestovat a i když není v 

online světě kovaný věří, že mu to ponese peníze. Nevěří levným řešením a 

proto si nachystal aspon 3000€.

2.: Byl připravený dodávat fotky a spolupracovat s copywriterem ohledně 

textů.

3.: Při tvorbě webu už přemýšlel, kde a jak být viděn. Nastavoval se 

marketing strategy.



Příklad B s rozpočtem 3.000€:

4.: Byl připraven investovat i dále do propagace.

5.: Chtěl správu webu a naše služby.

6.: Vše si nechává průběžně analyzovat nejen od nás, ale i od jiných agentur.



Jak to celé dopadlo?

1.: Jedeme v nekonečném příběhu v on-line světě a jsme 

všichni spokojeni, neboť vložené peníze do projektu se 

už několikrát vrátili nazpět.



Jak to celé dopadlo?



Pár rad na závěr:

1.: Nastavte si určitou hodnotu, pod kterou nepůjdete a tu neustále 

zvyšujte.

2.: Pokud chcete zvyšovat vaší hodnotu, zvyšujte i přidanou hodnotu.

3.: Neustále na sobě pracujte a vzdělávejte se ve svém oboru.

4.: Mějte přehled.

5.: Obklopujte se profesionály.



Klientovi vysvětlete že web je:

Jeho nejlepší obchodník/obchodnice, protože: 

1.: Maká 24/7/365 



Klientovi vysvětlete že web je:

Jeho nejlepší obchodník/obchodnice, protože: 

2.: Nepotřebuje notebook, telefon, auto 



Klientovi vysvětlete že web je:

Jeho nejlepší obchodník/obchodnice, protože: 

3.: Nemarodí a nechce dovolenou



Poděkování

Děkuji Vám za pozornost!

Kontakt na mne: 

david@zeni.cz

+420 702 004 021 

mailto:david@zeni.cz


Pozvánka na WordCamp Brno 2019

Jako organizátor WordCampu Brno 2019 si vás dovoluji 

pozvat na 3. WordCamp Brno, který proběhne dne 

26.10.2019 v Kongresovém centru na BVV.


