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Abstrakt

Bakalá ská práce se bude zabývat návrhem elektronického obchodu pro firmu Garant

Trading, s.r.o. V práci se zam ím p edev ím na návrh struktury obchodu, jeho funk nost a

výb r dodavatele a zhotovitele obchodu. V dal í ásti zanalyzuji a navrhnu vhodnou

propagaci obchodu na internetu.

V analýze sou asného stavu budou definovány základní pojmy, v etn  uvedení

moderních metod a trend  v oblasti obchodování na internetu. V praktické ásti dojde

k navr ení elektronického obchodu a k výb ru p im ené propagace v internetovém prost edí.

Klí ová slova

Elektronický obchod, internetový prodej, e-podnikání, zahradní a sva ovací technika,

marketing, reklama, propagace, SEO optimalizace, Garant Trading

Abstract

My bachelor thesis will deal with proposal of e-commerce for Garant Trading, Ltd. In

my work I will focus on concept of the structure of e-business, its functionality and choosing

the supplier and contractor. In other part I will analyze and propose suitable promotion of

company on the internet.

Basic concepts including modern methods and trends in sphere of business on internet

will be defined in the chapter Analyses of present circumstances. The practical part will

contrive suggestions of e-shop and choose of convenient propagation in electronic sphere.

Pivotal words

E-commerce, internet sales, garden and welding tools, marketing promotion,

advertisement, SEO optimation, Garant Trading
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1  Úvod
Trend elektronických obchod  v posledních n kolika letech výrazn  rostl a v sou asné

dob  máme jen na eském internetu n kolik stovek e-shop , které nabízejí prakticky v echny

druhy zbo í. N které firmy vyu ívají internetových obchod  jen jako dopln k ke klasickému

prodeji, jiné firmy v ak pln  p li na elektronické podnikání, i ji  s tímto p edpokladem

byly zalo eny.

Prodejc  nabízejících zahradní techniku je na internetu v dne ní dob  n kolik desítek,

které jsou velké mezinárodní spole nosti, zatímco jiné se úzce specializují na konkrétní

produkty. Se sva ovací technikou je situace lehce odli ná. V sou asnosti ji na internetu

prodává pouze n kolik v ích firem. Ka dý obchod se ú astní konkuren ního boje jiným

zp sobem a zatímco velké obchody vkládají zna né finan ní sumy do reklamy a budování

dobrého jména spole nosti, malé podniky se sna í konkurovat nízkou cenou.

Tato práce se zabývá návrhem elektronického obchodu pro firmu Garant Trading,

s.r.o. nabízející zahradní a sva ovací techniku. Obsahuje analýzu podniku, shrnutí

technických mo ností e-shop , p edstavení dne ních trend  v oblasti internetového podnikání

a také návrh komplexní propagace obchodu na internetu.

1.1 Cíl práce

Cílem práce je navrhnout vhodnou podobu internetového obchodu pro firmu Garant

Trading, s.r.o. D raz bude kladen p edev ím na konkurenceschopnost e-shopu, jednoduchou

správu a ziskovost v podob  nových odb ratel  zbo í.

Cíle bude dosa eno v n kolika krocích. Prvním z nich bude analýza podniku a

stávající situace na internetu v etn  odhalení mo né konkurence a následným rozhodnutím,

jestli je pro podnik vhodné za ít provozovat e-shop. Dal ím krokem bude návrh struktury

obchodu, up esn ní technického zpracování elektronické aplikace a u ivatelského prost edí a

také doporu ení jakého dodavatele zvolit. Posledním krokem bude návrh komplexní

propagace obchodu a zbo í, v etn  detailního rozboru jednotlivých metod reklamy -

bannerová a kontextová reklama, affiliate systémy, a jiné marketingové kanály.
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2 Analýza sou asného stavu
2.1 Analýza firmy Garant Trading, s.r.o.

 Firma Garant Trading, s.r.o. má v Olomouckém kraji tradici maloobchodního prodejce

zahradní a sva ovací techniky. Obecn  lze íci, e poskytuje kvalitní výrobky a ceny má na

úrovni ostatních maloobchodník . Firma distribuuje sva ovací výrobky dvou dodavatel :

Alfa-In a.s. T ebí , nejv í eský výrobce moderních a kvalitních sva ovacích p ístroj  pro

profesionální i amatérské vyu ití a n mecká firma Lorch s více jak 50 letou tradicí výroby

sva ovací techniky. Zahradní techniku firma Garant Trading, s.r.o. nabízí zna ek MTD,

Bolens, Yard-man, Cub-Cadet, Homelite, Ryobi, GMC, Maranuka, WT, Gardener,

TurfMaster, Rotary. Obchod nabízí velmi iroký sortiment a v ina zákazník  najde výrobek

odpovídající jeho pot ebám.

 Velikou výhodou pro z ízení elektronického obchodu je ji  zab hnutý provoz

v kamenném obchod . Z tohoto d vodu není nutné it ú etní, právní a jiné administrativní

problémy. Jedinou legislativní zm nou, kterou je pot eba vykonat, je vlastnit ivnostenský list

pro „maloobchod provozovaný mimo ádné provozovny . Firma má ji  také vy eny

skladové zásoby. Sklady jsou umíst ny v Uni ov  a blízkém okolí a obsahují tém  ve kerou

nabízenou sva ovací techniku a také v inu zahradní techniky. Pokud p edpokládáme

zvý ení obratu p i provozu elektronického obchodu, bude se pravd podobn  muset kapacita

sklad  pon kud zv it, to chce ov em provozovatel it a  operativn  podle nastalé situace.

Zbo í, které není skladem lze doobjednat od dodavatele, který ka dý druhý den p ivá í

objednané výrobky. Smluvní vztahy s dodavateli jsou ji  také o et eny. Firma má se svými

partnery vybudované velice dobré obchodní vztahy. Skoro v ichni dodavatelé nabízejí

objednání zbo í on-line p es tzv. B2B aplikace. Jedná se o jistý druh e-shopu ur ený pro

obchodní partnery, kdy maloprodejce objednává zbo í od velkoobchodního dodavatele. V e

se díky tomuto systému zjednodu uje a velice se zkracuje doba vy ízení objednávky.

 Dále je nutno podotknout, e krom  samotného prodeje techniky se firma zabývá i

kolením pracovník  – tzv. svá ská kola. Firma d lá zkou ky novým adatel m o

sva ovací licenci a také p ezku uje svá e, kterým ji  licence vypr ela. Obecn  se jedná o
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výnosnou ást obchodu, ale po konzultaci s editelem firmy jsme se dohodli, e není pot eba

zahrnovat tuto slu bu do elektronického obchodu.

 Firma Garant Trading, s.r.o. má celkem 9 zam stnanc  v etn  vedoucího podniku.

ichni zam stnanci jsou p ímými pod ízenými jednatele podniku. Dva odborní pracovníci

jsou vy len ni pro kolení ve svá ské kole. Mezi dal í zam stnance pat í ú etní, dva

servisní pracovníci a t i lidé co se starají o chod obchodu (skladové zásoby, pultový prodej,

komunikace se zákazníky). Výdaje na v echny zam stnance se p i sou asném stavu pohybují

okolo 240.000,- K  za m síc. Firma pronajímá skladové prostory v nedaleké obci za

výhodnou cenu 6.000,- K  za m síc. Prodejnu samotnou nechal podnik postavit p ed 5 lety a

v dne ní dob  ji odepisuje ástkou 8.000,- K  m sí . Ostatní provozní náklady se pohybují

okolo 15.000 K  za m síc, jsou zde zapo ítané slu by a inkaso za prodejnu a sklad, cestovní

náklady jednatele firmy a ostatní drobné výdaje. Obrat za rok 2008 inil 19 mil. K . Z toho

náklady na nákup zbo í se pohybovaly okolo 12 mil. K .

 Firma v sou asnosti nemá ádný ucelený informa ní systém. Jako skladový software

pou ívá program SKLAD ve verzi 16 od eské firmy KJ software. Tato aplikace pracuje

v DOS prost edí, a pro propojení s e-shopem by bylo pot eba specializované firmy, která se

zam uje na DOS aplikace, co  ji  v dne ní dob  není obvyklé, a proto by tato mo nost byla

cenov  nákladná. Personál firmy je v ak s tímto programem spokojen pro jeho snadnou

ovladatelnost a p ehlednost a v sou asnosti je dosta ující. Vyu ívá ho i pro tvorbu a tisk

faktur. Jako ú etní software firma pou ívá program Vabank, který pracuje s podvojným

etnictvím. editel preferuje neinvestovat do uceleného informa ního systému a objednávky

zpracovávat nejprve ru  a teprve postupem asu p ípadný informa ní systém

implementovat. Z tohoto d vodu by i e-shop m l být do budoucnosti p ipraven spolupracovat

s jiným software.

2.2 Sortiment a porovnání cen zbo í s konkurencí

 Sortiment obchodu se skládá ze sva ovací a zahradní techniky. Dopl kovou kategorií

je ru ní ná adí, která pro p ehlednost rozd luje zahradní techniku na ru ní p ístroje a ostatní

techniku. Celkov  firma nabízí okolo 300 výrobk , co  je relativn iroká nabídka.

S p íchodem e-shopu firma nepo ítá s obm nou nabízených produkt . O sou asný sortiment
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je u zákazník  neustálý zájem a také praxe a odbornost personálu s tímto druhem zbo í je na

vysoké úrovni.

 Pro p edstavu v jaké cenové relaci se pohybují produkty, které b  firma nabízí ve

svém katalogu, jsme provedli malý pr zkum cen u konkurence. Náhodn  jsme vybrali

produkty ze sortimentu Garant Trading, s.r.o. a ve srovnáva i cen Zbozi.cz jsme porovnali

ceny s konkurencí. Výsledky jsou zobrazeny v následující tabulce:

Výrobek
Cena

Garant-Trading
Nejlevn í

u konkurence
+-% Konkurence 1,2 +-%

BM 1050 DL 1 727 K 1 296 K 33% 1 749,00 K  -1%

OHT 1850 2 241 K 2 117 K 6% --- ---

HKS 210 VS 2 411 K 2 277 K 6% 2 599,00 K  -7%

SBH 900 DS BMC 3 086 K 2 900 K 6% 2 799,00 K  10%

BH-1500 BMC  4 454 K 4 190 K 6% 3 999,00 K  11%

PEGAS 160 E 9 509 K 5 199 K 83% 6 199,00 K  53%

PEGAS 200 E 12 745 K  10 400 K  23% 10 400,00 K  23%

Tabulka . 1: Srovnání sortimentu zbo í s konkurencí. 1 www.hobbyexpert.cz
2 www.naradi-km.cz

 Z tabulky z eteln  vidíme, e v echny ceny jsou vy í ne  minimální ceny

konkurence. Ov em rozdíly u v iny výrobk  jsou malé, pouze u velmi levné nebo naopak

dra í techniky (nad 9tis K ) jsou rozdíly patrné. Ov em musíme brát v potaz, e mnoho

obchod  láká zákazníky pouze n kolika levnými výrobky a zbytek má op t v klasických

cenách. Proto jsme dále porovnali cenu sortiment ve dvou obchodech (jeden se zahradní a

druhý se sva ovací technikou) s cenami firmy Garant Trading. Výsledky vidíme ve sloupe ku

Konkurence, ze kterého jasn  vyplývá, e n které zbo í mají tyto obchody levn í a n které

dra í.

2.3 Konkurence

 V Olomouckém kraji je nespo et kamenných prodejen, které mohou firm  Garant

Trading, s.r.o. konkurovat. Mezi konkurenty nabízející zahradní techniku v blízkosti

Olomouce pat í firmy Mountfield a.s. a Laro Group, s.r.o. Sva ovací techniku prodávají firmy

Prodos, spol. s r.o., Weldas, spol. s r.o. a n kolik drobných prodejc . V okolí Uni ova se

http://www.hobbyexpert.cz
http://www.naradi-km.cz
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nenachází ádný dal í distributor sva ovací a zahradní techniky, proto by bylo mo né

edpokládat, e nejv í po et zákazník  bude práv  z blízkého okolí.

 Ov em na internetu je situace komplikovan í, proto e svým zp sobem ignoruje

geografické len ní. Zatímco v reálném sv  hraje velmi d le itou roli poloha obchodu, na

internetu se priority áste  p esouvají na jiné úrovn . Podle odhad  je v eské republice

hlavní podmínkou pro nákup na internetu cena produktu, zatímco kvalita poskytovaných

výrobk  a geografická poloha obchodu je a  druho adá. Jeden z d vod  m e být ten, e na

echno zbo í platí v eské republice dvouletá záru ní lh ta, a proto se lidé tolik nestarají o

jeho dílenské zpracování. Na druhou stranu i reklama ní oprava m e být provedena r znou

kvalitou a navíc v pozáru ní dob  u ivatel velmi ocení, pokud m e sv j výrobek zanést do

autorizovaného servisu a odborný personál se postará o správnou opravu. Co se týká

geografického umíst ní obchodu je vhodné se zmínit, kde se obchod nachází pro p ípadný

osobní odb r, av ak propagaci bych na tento fakt neplýtval. Naopak navrhuji sna it se pokrýt

co nejv í ást internetového trhu bez ohledu na polohu.

 V oblasti zahradní techniky je na internetu n kolik prodejc :

• www.mountfield.cz

• www.rucni-naradi.cz - (pr r 1443 náv vník  za den – toplist.cz)

• www.garden-shop.cz - (pr r 1221 náv vník  za den – toplist.cz)

• www.ceskazahrada.cz - (pr r 730 náv vník  za den – toplist.cz)

• www.hobbycentrum.cz - (pr r 473 náv vník  za den – toplist.cz)

• www.levna-zahradnitechnika.cz – (pr r 290 náv vník  za den – toplist.cz)

 Mezi leadery v oblasti maloobchodního prodeje techniky pat í p edev ím firmy

Mountfield (provozuje také irokou sí  kamenných prodejen), spole nost Rucni-naradi.cz

nabízející irokou kálu ru ního ná adí a zahradní techniky, dále specializovaný e-shop

garden-shop.cz nabízející sortiment pro údr bu zahrady a ist  internetový obchod

Ceskazahrada.cz

Sva ovací techniku nabízejí obchody:

• www.gamasvar.cz - (pr r 1090 náv vník  za den – toplist.cz)

• www.alfain.eu/cz/

http://www.mountfield.cz
http://www.rucni-naradi.cz
http://www.garden-shop.cz
http://www.ceskazahrada.cz
http://www.hobbycentrum.cz
http://www.levna-zahradnitechnika.cz
http://www.gamasvar.cz
http://www.alfain.eu/cz/


14

• www.mamtechnika.cz - (pr r 837 náv vník  za den – toplist.cz)

• www.svarecky-obchod.cz - (pr r 210 náv vník  za den – toplist.cz)

• www.naradi-km.cz – (pr r 80 náv vník  za den – navrcholu.cz)

 Na internetu existuje n kolik specializovaných obchod  na sva ovací techniku a

krom  nich zde figurují velké nákupní obchody, nap íklad www.nakupnicentrum.cz, které

nabízí velmi irokou kálu zbo í v etn  ná adí a techniky.

 Je patrné, e prodejem sva ovací i zahradní techniky se na internetu zaobírá relativn

velké mno ství firem, proto nebude snadné získat nové zákazníky. Pokud chce podnik Garant

Trading v em t mto firmám konkurovat je nezbytné, aby m l ú innou reklamní kampa  a

sna il se upoutat pozornost co nejvíce nových zákazník , pop ípad  správnou motivací

esv il zákazníky konkuren ních e-shop , aby provedli nákup v jeho obchod . Jaké

zp soby propagace jsou v dne ní dob  dostupné je popsáno dále.

2.4 Technické ení elektronických obchod

 K tomu abychom mohli prodávat výrobky na internetu pot ebujeme platformu, na

které se budou ve keré obchody a odehrávat. Touto platformou jsou internetové programy a

aplikace, které m eme zakoupit n kolika zp soby. Nejlevn í mo ností jsou open-source

systémy, po kterých následují tzv. krabicová ení. Pokud má obchodník zájem o kvalitní

ení je nutné nechat si vybudovat obchod na míru od specializované firmy. Poslední

oblíbenou mo ností je pronájem obchodu za m sí ní pau ál.

2.4.1 Open source

 Pokud hledáme nejlevn í ení e-shopu a zárove  chceme co nejrychleji za ít

prodávat, pak se jeví jako ideální mo nost vyu ít n který open-source systém. Tyto systémy

jsou voln itelé a kdokoli si je m e stáhnout na oficiálních stránkách, nainstalovat na

server a za ít pou ívat.

 V ina takovýchto aplikací má v ak pouze základní funkce, a proto je nutné najít a

doinstalovat pot ebné pluginy. Na stí jsou tyto systémy roz ené a mnoho lidí se v nuje

http://www.mamtechnika.cz
http://www.svarecky-obchod.cz
http://www.naradi-km.cz
http://www.nakupnicentrum.cz,
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jejich vylep ování a programováním nových funkcí. To se ov em netýká samotného jádra

obchodu, které je v inou dílem amatérského programátora a vykazuje velmi neefektivní

komunikaci se serverem. Proto ji  dnes n které hostingové spole nosti blokují provozování

konkrétních open-source systém  na svých serverech. Open-source systémy se v inou

poskytují jen s n kolika designy a dále je nutné bu  stáhnout n jaké free templates nebo najít

vhodného grafika, který umí vytvo it nový design, co  ji  ov em není zadarmo.

Klady:

• Zdarma

• Rychlá a relativn  snadná instalace

• Mnoho lidí se v nuje vývoji nových funkcí

Zápory:

• Nekvalitn  naprogramované jádro systému – problémy s hostingem

• Mnoho nevyu itých funkcí, které nelze odebrat

• Chybí osobní p ístup odborníka pro p ípadné doporu ení a rady

íklady open-source systém :

• ZenCart.cz

• osCommerce.cz

2.4.2 Krabicové ení

 Krabicové ení ozna uje systémy, které jsou vytvo eny jako základní prvek pro

nej ir í vrstvu obchodník  na internetu, a proto obsahuje jen obvyklé funkce. Pokud chceme

jaké nadstandardní moduly, musíme si p iplatit za dodate ný servis. Máme v ak jistotu, e

se máme na koho obrátit v p ípad  pot eby a nejsme odkázáni na brigádníky programátory

jako v p ípad  open-source systém . S designem obchodu je to podobné jako u p edchozí

mo nosti a za p ípadnou novou grafiku se musí platit.

Klady:

• Pom rn  nízká cena

• Bezstarostná instalace
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• Odlad né funkce

Zápory:

• V základu pouze tuctové funkce s nutností dal ího roz ení

• Závislost na dodavateli

• Dodate né náklady na servis

íklady:

• Sunlight.cz – Varianta A = 28 000,- K  s designem na míru a zprovozn ním

• 1Kdesign.cz – Základní e-shop = 37 500,- K

• SEOshop.eu - 28 000,- K  s designem na míru a zprovozn ním

2.4.3 ení na míru

 Obchod je vytvo en p esn  podle po adavk  zákazníka specializovanou firmou.

Proces tvorby obchodu trvá n kolik m síc , b hem kterých jsou zákazník a zhotovitel v

kontaktu pro ení nastalých problém  a up esn ní nep esností.

Výhody

• Funkce p esn  podle pot eb

• Obchod je ji  od za átku zhotovován podle finální verze

Nevýhody

• Vysoká cena (za íná okolo 50 tis. K  za kvalitní obchod)

• V p ípad  pot eby je nutné doprogramovat funkce za dal í vynalo ené náklady

íklady:

• Profectus.cz

• ShopCentrik.cz
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2.4.4 Pronájem

 Pronájmem e-shopu se rozumí poskytování obchodního systému dodavatelem, za

jeho  u ívání zákazník platí m sí ní i ro ní pau ál. Pronájem e-shopu se m e jevit jako

ideální ení, proto e nepot ebuje vysoké po áte ní náklady. Ov em pokud je obchod

provozován dlouhodob , asem se náklady vy plhají a  na ástku, za kterou by bylo mo né

koupit si hotový systém a poté ji  neplatit ádné pravidelné ástky. Je to vhodná volba pro

podnikatele, kte í neví jestli je na trhu dostate né místo pro jejich produkty a cht jí se s co

nejni ím rizikem zkusit prosadit.

Výhody

• Minimální po áte ní náklady

• Neustálý vývoj e-shopu

Nevýhody

• sí ní platby

• asto firmy nenabízejí funk ní úpravy pronajímaných obchod

íklady:

• Zoner-inShop.cz – Varianta Profi T: 1 790,- K  za m síc

• 4shop.cz/e-shop-pronajem/ – Varianta C: 750,- K  za m síc

 Provedli jsme pr zkum na ich potencionálních konkurent  jaké typy e-shop

pou ívají p i prodeji na internetu. Následující tabulka názorn  zobrazuje typ obchodu,

dodavatele i zhotovitele obchodu, poznámky k funk nosti e-shopu a také cenu, za kterou

byla platforma po ízena i je pronajímána:
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Elektronický
obchod Typ obchodu

Dodavatel
e-shopu Poznámky Cena

Mountfield.cz vlastní ení sv j vlastní e-shop

• velmi propracovaný a p ehledný
obchodý

• azení podle názvu, zna ky, ceny a
parametr -

Rucni-naradi.cz
pronájem -
krabicové ení shopcentrik.cz

• hosting
• bezplatné aktualizace

2 290,- K
Za m síc

HobbyCentrum.cz na míru
Art4Style -
SeoClinic.tym.cz

• nemo nost p ihlá ení
• tvorba jen jednoduchých objednávek
• p i objednání v ího po tu zbo í

musíme vytvo it dv  nebo více
objednávek +-50tis.K

CeskaZahrada.cz
pronájem -
krabicové ení Zoner-inShop.cz

• velmi propracovaný systém
• mo nost p idání plugin

1 790,- K
za m síc

Garden-shop.cz na míru shopcentrik.cz +-90tis.K
Levna-
zahradniTechnika.cz open-source ZenCart.cz

• p íli  dotaz  na databázi
• zat uje server zdarma

Tabulka . 2: Srovnání platforem e-shop  pou ívaných konkurencí.

 Praxe nám ukazuje, e v echny formy provozu elektronického obchodu jsou

vyu ívané. Pro v í podniky p evládá budování svých vlastních systém , u men ích projekt

se dostávají ke slovu krabicová ení. E-shop CeskaZahrada.cz pronajímá aplikaci Zoner

inShop, která pat í v sou asné dob  mezi nejpou ívan í v eské republice. Obchod Levna-

zahradniTechnika.cz pou ívá k prodeji voln  distribuovanou platformu Zen Cart.

2.5 Propagace na internetu

 Stejn  jako v reálném prost edí je i na internetu klí ovým prvkem pro úsp né

podnikání reklama a marketing. P esn  podle citátu Henryho Forda: „Kdybych m l do

podnikání jen dva dolary, jeden bych dal na reklamu.”, se i dnes tímto výrokem ídí

obchodování na internetu. Základním p edpokladem k prodeji na ich produkt  je p ivést a

správn  motivovat zákazníka k nákupu. Na internetu je tato skute nost o to d le it í,

proto e k tomu, aby zákazník ode el z na eho e-shopu ke konkurenci sta í jediné kliknutí

my i.

 Internetový obchod m eme propagovat bu  v internetovém prost edí nebo vyu itím

klasických medií a sd lovacích kanál . Obecn  lze íci, e reklama na internetu je

kolikanásobn  levn í v porovnání s klasickou formou v hromadných sd lovacích

prost edcích. V sou asnosti stále plyne nejv í podíl výdaj  na reklamu v eské republice do
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televizní reklamy, následuje tisková reklama, poté rádio a a  na tvrté p ce je internet1.

Krom  toho plo ná reklama v televizi i rádiu m e strm  zvý it prodej a obchodník nemusí

být schopen tento nápor organiza  a technicky zvládnout. V tomto p ípad  m e naopak

obchodník ztratit reputaci, proto e zákazníci budou nespokojeni s pozdním dodáním zbo í, i

nedostate  kvalitními slu bami. Krom  toho se plo ná reklama v hromadných médiích

velmi patn  cílí na konkrétní skupinu zákazník , ím  se jeví být zna  neefektivní.

 Internet nabízí n kolik mo ností jak propagovat e-shop, pop ípad  jednotlivé výrobky.

Mezi základní prost edky reklamy pat í registrace do katalogu firem, dále to jsou bannerová a

textová reklama a od ní odvozené Pay-per-click systémy a affiliate programy. Dal í velmi

ite nou slu bou a efektivní reklamou jsou katalogy zbo í a v neposlední ad  nejd le it í

prost edek propagace - tzv. fulltextové vyhledáva e, ve kterých hraje d le itou roli SEO

optimalizace obchodu.

2.5.1 Katalogy firem

 Katalogy firem obsahují základní informace o podnikatelských subjektech a jsou

mo nou variantou, jak p ivést zákazníky do na eho e-shopu. Ur it  bychom m li svoji firmu

zapsat do t í nejv ích eských portál : Seznam.cz, Centrum.cz, Altas.cz. Centrum a Atlas

pou ívají spole ný katalog firem Najisto.cz, který ov em nemá mo nost zápisu zdarma.

Seznam.cz nabízí vytvo ení bezplatné firemní vizitky, kam m e firma napsat sv j název,

edm t innosti, kontaktní údaje a otevírací dobu. Zákazník tedy p i náv  této stránky

získá základní p ehled o firm  a m e se rozhodnout, jestli vyu ije jejích slu eb. Dal í

mo ností v katalogu Seznam je placený zápis, který se bude zobrazovat na p edních pozicích

i vyhledávání a obsahuje také v í mno ství informací o firm  a mo nost vyu ití

kontaktního formulá e. V katalogu Najisto.cz jsou k dispozici pouze placené zápisy.

Následující tabulka srovnává nabízené slu by dvou nejv ích katalog .

1 [13] OMD: Investice do médií vzrostou, cit. 11.3.09
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Portál Cena Tarif Charakteristika

Seznam 5 000,- K  / rok Praktik

Název, adresa, mapa, otevírací hodiny, kontaktní
údaje, logo firmy, popis innosti, fotografie, za azení
na první pozice p i vyhledávání.

Atlas / Centrum
(www.najisto.cz) 7 900,- K  / rok Uka  se

Název, adresa, mapa, otevírací hodiny, kontaktní
údaje, logo firmy, popis innosti. Neobsahuje
fotografie a za azení na první pozice si ú tuje
dal í poplatky (v na em p ípad  6 000,- K  za rok).

Tabulka . 3: Srovnání ceny a funkcí katalog  firem Seznam.cz a Najisto.cz.

 Pro vytvo ení firemní vizitky je cenov  výhodn í Seznam.cz, který si navíc neú tuje

dal í poplatky za posilování na první pozice p i vyhledávání jako to d lá portál Najisto.cz.

Ob  slu by jsou poskytovány na profesionální úrovni a krom  rozdílné ceny nabízejí

vícemén  stejné mo nosti. Doporu oval bych zápis do obou katalog , u Seznamu p idání

zdarma a na portálu Najisto.cz za nejni í mo nou cenu 7 900,- K . Za relativn  nízkou

investici získáme jistotu, e pokud n kdo zná na i firmu a bude ji chtít najít podle názvu,

nebude to pro n ho problém.

 Krom  vý e zmín ných portál  existují i jiné, n které nabízejí registraci zdarma,

které si v ak ú tují pau ální poplatky podobn  jako Najisto.cz. Do placených katalog   se

vzhledem k jejich nízké náv vnosti nevyplatí investovat. Naopak katalogy s volným

zápisem jsou velmi u ite né a pouze za mírnou asovou investici nabízejí prostor pro

vytvo ení zp tných odkaz . Jeliko  je na eském internetu relativn  velký po et takových

katalog  (okolo padesáti), r zné firmy nabízejí registraci do katalog  za cenu p ibli  20,-
2 za jeden katalog.

2.5.2 Bannerová reklama

 Bannerová reklama pat í mezi nejstar í reklamu na internetu, av ak v sou asnosti její

vyu ití klesá. Obecn  se jedná o reklamu, která se zobrazuje na vymezené plo e, nap íklad

468x60px, na kterou je mo né vlo it text, obrázek, fotografii i animaci. Dnes se nejvíce

vyu ívá technologie Flash, která umo uje animaci a interaktivitu s u ivateli, nap íklad p i

najetí kurzoru se banner zv í p es celou obrazovku a po n kolik sekundách se op t vrátí do

vodní velikosti.

2 http://www.rucni-registrace-dokatalogu.wbs.cz/Nabidka_sluzeb.html

http://www.rucni-registrace-dokatalogu.wbs.cz/Nabidka_sluzeb.html
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 Jeliko  zobrazovat reklamu plo  v em u ivatel m je zna  neefektivní a náklady

jsou velmi vysoké, vzniklo n kolik systém , které se sna í alespo áste  separovat

skupinu lidí, kte í mají potencionální zájem o nabízené slu by i produkty zobrazované na

banneru. Tyto systémy mají vyjednané reklamní plochy na velkém po tu stránek a umis ují

na n  bannery, které mají stejný tematický obsah. Tím se dosahuje mnohem lep ího zacílení

na náv vníky, co  má za následek zvý enou pravd podobnost prokliku a uskute ní

po adované akce (nákup zbo í, p tení obchodního sd lení apod.).

 Dal í nevýhodou vyu ití banner  je t ká predikce její efektivity a mno ství

ivedených u ivatel  do e-shopu. Jeliko  není p edem znám po et lidí, kte í na banner

kliknou, je t ké dop edu ur it, jak efektivní tato reklama bude. Krom  toho se v sou asnosti

roz uje pojem bannerová slepota, co  znamená e u ivatelé zcela ignorují reklamní

prou ky, pop ípad  je dokonce softwarov  blokují. V souvislosti s bannery se uvádí tzv. CTR

nebo-li click-through rate co  je hodnota, která zna í po et lidí, kte í skute  nav tíví

inzerovaný web v pom ru k 1 000 zobrazení banneru. CTR se v inou pohybuje pod 0,5%.

 Jedním p íkladem systému k vým  banner  je iReklama.cz. Na této adrese je mo né

provozovat vým nné i placené kampan  a umis ovat bannery na cizí webové stránky.

Systém je uspo ádán do n kolika kategorií a u ivatel si m e vybrat tu, která se shoduje

s inzerovaným obsahem. Oficiální cena u tohoto programu je 31,5 K  za tisíc zobrazení

banneru 438x60px v horní ásti stránky, av ak kredity se dají odkoupit i jinde ne  u zdroje.

Nap íklad firma Linhart.name nabízí 1 000 000 kredit  za 750,- K , co  je polovi ní cena

oproti oficiální. Pokud u ijeme CTR 0,5% cena za jednoho náv vníka na ich stránek je 6,-

. Ve srovnání s PPC reklamou je tato cena nejenom vy í, ale p edev ím lze jen t ko cílit

na konkrétní skupinu zákazník .

 Bannerová reklama je vhodná p edev ím k budování pov domí o zna ce a to p evá

pro velké podniky. Pro firmu Garant Trading, s.r.o. je tedy prakticky nevyu itelná.
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2.5.3 Pay-per-click & kontextová reklama

 Kontextová reklama je oproti bannerové modern í a nabízí mnohem lep í mo nosti

zacílení na konkrétní zákazníky. Jeliko  se zobrazuje pouze omezenému po tu u ivatel , kte í

mají potencionální zájem o konkrétní produkty i slu by, je cena zna  minimalizována

oproti bannerové reklam . Krom  toho se u kontextové reklamy neplatí za shlédnutí

(impressions), ale za kliknutí na reklamní text i grafiku, co  nazýváme tzv. PPC (pay per

click) reklama. Je tedy nepodstatné, kolik lidí ve skute nosti banner vidí, inzerent platí pouze

za kliknutí a p ivedení potencionálního zákazníka na jeho web. Tím lze p esn  kontrolovat

výdaje na reklamu a sou asn  sní it cenu za jednoho náv vníka.

 Aby se reklama zobrazovala pouze lidem, kte í mají zájem o podobné produkty nebo

slu by, vkládá se reklama do výsledk  vyhledávání na základ  klí ových slov. Vhodná

klí ová slova si zvolí inzerent a pokud u ivatel stejná klí ová slova i její kombinace (zále í

na inzerentovi) vyhledá, zobrazí se odpovídající reklamní sd lení.

 Na eském trhu nabízí kontextovou reklamu n kolik poskytovatel , nap íklad slu ba

Sklik.cz od Seznamu nebo Adwords od Google. Do t chto systém  si m eme vkládat vlastní

klí ová slova, kontrolovat maximální denní i týdenní výdaje na reklamu, analyzovat

statistiky a kontrolovat ú innost reklamy. P íklad reklamy na Seznamu p i vyhledávání

et zce „zahradní technika“ – viz p íloha . 2.

 Vyhledava  Seznam.cz umo uje sledovat statistiky vyhledávání na internetu. Slovní

spojení „sva ovací technika“ bylo vyhledáváno v pr ru 128x denn .
(viz. http://search.seznam.cz/stats?collocation=sva%C5%99ovac%C3%AD+technika&submit=Hledej).

Dotaz „zahradní technika“ byl hledán v pr ru 385 lidmi denn
(viz.http://search.seznam.cz/stats?collocation=zahradn%C3%AD+technika&submit=Hledej).

 I kdy  je kontextová reklama velmi u ite ným a efektivním zp sobem propagace na

internetu stále nezaru uje, e z u ivatele, který nav tíví e-shop se stane zákazník. Pokud chce

mít podnik absolutní jistotu, e bude platit pouze za zákazníka, který provede nákup v jeho e-

shopu, jsou mu k dispozici tzv. affiliate systémy.

http://search.seznam.cz/stats?collocation=sva%C5%99ovac%C3%AD+technika&submit=Hledej).
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2.5.4 Affiliate programy

 Affiliate programy fungují na principu partnerství mezi stránkami prodejce a

stránkami, které zobrazují reklamu. Pokud affiliate partner p ivede zákazníka, který provede

nákup na stránkách prodejce, dostane za n j ur ité procento zisku, v inou od 1 do 15

procent. Hlavní výhodou tohoto ení je jistota, e obchodník vyplatí provizi a  na základ

provedené objednávky zbo í, ili m e p esn  ur it, kolik procent poputuje zprost edkovateli.

Také se nem e stát, e zaplatí za reklamu, která nebude dostate  efektivní a p inese jen

málo nových zákazník . Tato situace je velmi reálná nap íklad u bannerové reklamy, kdy jde

jen velmi t ko dop edu odhadnout skute ný p ínos pro e-shop.

 Na eském internetu funguje n kolik zprost edkovatel  affiliate systém . Nap íklad

slu ba ProvizníSystémy.cz seskupuje affiliate systémy a hledá pro n  vhodné partnery, kte í

by propagovali produkty i slu by prodejc . Pokud má obchod zájem propagovat své slu by,

má mo nost se zaregistrovat u tohoto poskytovatele, na  získá systém pro správu jeho

vlastního partnerského programu. Poté firma ProvizníSystémy.cz nabídne zájemc m o

umíst ní affiliate reklamy na jejich stránkách konkrétní podmínky spolupráce a ti bu

nabídku p ijmou nebo ne.

 Sou asná praxe na internetu nám odhaluje skute nost, e affiliate programy jsou

vhodné zejména pro r zné módní zbo í a novinky a také dra í produkty, u kterých si

prodejce m e dovolit p edat ást zisku zprost edkovateli, který zákazníka p ivedl. Jako

íklad bych uvedl r zné gadgets, hra ky, sázkové slu by, zájezdy, léky na hubnutí a jiné. U

ostatního klasického zbo í nevidíme partnerské systémy tak asto vyu ity, co  ov em

neznamená, e by nemohly být úsp né.

2.5.5 Katalogy zbo í

 Pro snadné vyhledávání zbo í ve velkém mno ství e-shop   na internetu slou í tzv.

srovnáva e cen, i katalogy zbo í. Jsou to takové vyhledáva e, které nám zobrazují podstatné

informace o zbo í jako je název, stru ný popis a cena z r zných obchod . U ivatel si m e

výsledky vyhledávání r zn adit a filtrovat a poté se na základ  t chto informací rozhodne,

který e-shop vyu ije pro koupi produktu.
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 Obecn  lze íci, e se jedná o pohodlný a efektivní zp sob vyhledávání konkrétních

produkt , a proto se v sou asnosti stává velmi populárním u v iny u ivatel  internetu. Pro

internetové obchody je to velice vhodná p íle itost, jak prezentovat své produkty za tak ka

nulové náklady. Portály si toti  neú tují ádné poplatky za zobrazování zbo í v katalozích a

ani jinak nezvýhod ují pozice ve vyhledávání (výjimku tvo í kontextová reklama, která v ak

netvo í hlavní výsledky vyhledávání). Jediné co musí e-hop ud lat, aby se ocitl ve výsledcích

vyhledávání, je exportovat sortiment do formátu XML (Extensible Markup Language) a poté

jej umístit na web, kde si jej vyhledáva i stáhne a následn  za adí zbo í do svých databází.

ina moderních platforem elektronických obchod  nabízí automatický export sortimentu

do souboru a poté jeho poslání na uvedenou adresu. Ukázka výsledk  vyhledávání na dotaz

sva ovacího stroje PEGAS 200 E na Zbozi.cz viz p íloha . 3.

2.5.6 Fulltext

 Fulltext je v dne ní dob  nejroz en í zp sob vyhledávání na internetu. Pokud

ivatel zadá vyhledat slovní frázi, vyhledava  vyhledá a na základ  skrytých pravidel

zhodnotí nejvhodn í výsledky, které se adí za sebe. ím vý e se konkrétní výsledek

zobrazí, tím více u ivatel  internetu na n j klikne. Proto se jednotlivé e-shopy p edhán jí,

kdo bude mít lep í umíst ní ve vyhledáva ích na konkrétní slovní spojení. Umíst ní lze

áste  ovlivnit a na internetu existuje mnoho firem, které nabízí své slu by v této oblasti.

 Metod jak dosáhnout lep ích pozic ve vyhledávání je n kolik. D lí se na tzv. off-page

faktory a on-page faktory. On-page faktory se týkají samotné webové prezentace a je mo no

je ovliv ovat p ímými zásahy do zdrojového kódu stránek. Tento postup nazýváme SEO

nebo-li Search Engine Optimization a sna íme se o vytvo ení takové formy a obsahu, která je

vhodná pro automatizované zpracování v internetových vyhledáva ích, viz dále.

 Off-page faktory jsou initeli, podle nich  vyhledava e ur ují umíst ní stránky ve

výsledcích vyhledávání a které se nenacházejí p ímo na hodnocené stránce. Off-page faktory

jsou d le it í ne  on-page faktory, proto e nejsou tak snadno ovlivnitelné. adíme mezi n

evá  budování zp tných odkaz , které musejí být jak v dostate ném po tu tak i v

odpovídající kvalit , viz dále.
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 D le itost jednotlivých vyhledáva  jde ov it na adrese www.toplist.cz/global.html,

kde je v tabulce „Podíl vyhledáva  v refereru“ zobrazeno kolik procent náv vník  p lo

z kterého vyhledava e. Pro kategorii virtuální obchody platí následující údaje:

• Seznam (Fulltext) (42.18 %)

• Google.CZ (21.21 %)

• Zbozi.cz (Seznam) (15.41 %)

• Google.SK (7.90 %)

• Google (5.37 %)

 Ze statistiky vyplývá, e nejv í podíl náv vník  p ichází z vyhledava e Seznam.cz

a tudí  bychom se na n j m li zam it p edev ím. Dal í podstatnou m rou p ispívá i eská

verze vyhledava e google.cz a také katalog zbo í Zbozi.cz, který bychom také nem li

opomenout.

2.5.7 SEO

 Search Engine Optimization je souhrn takových pravidel, které usnad ují

automatizované zpracování stránek internetovými vyhledáva i. Cílem je získat ve výsledku

hledání pro konkrétní klí ová slova vy í pozici, co  vede k v ímu po tu cílených

náv vník . V ina technik na optimalizaci stránky je pouze vypozorovaných, proto e

esné algoritmy vyhledávání jsou tajemstvím vyhledava . SEO vzniklo ze zásad

publikování p ístupného a bezbariérového webu, a proto jsou tyto techniky p ínosné nejen pro

po íta ové stroje ale i pro b né, odborné nebo handicapované u ivatele.3

 Mezi základní metody SEO pat í pou ívání nadpis , popis  a titulk , dále u ívání

normovaných (X)HTML zna ek podle p edpis  W3C a p evá  vkládání kvalitního a

unikátního obsahu na stránky. D le it  je také pou ívání tzv. friendly URL adres, kdy adresa

stránky je krátká, nem nná a srozumitelná. Vyhledava e p ikládají váhu i pokud umístíme

klí ové slovo do samotné adresy webu.

3 http://cs.wikipedia.org/wiki/Seo

http://www.toplist.cz/global.html,
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seo
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 Mezi dal í metody SEO pat í pou ívání robots.txt souboru, ve kterém m e správce

webu povolit i zakázat p ístup bot . D le ité jsou také meta-tagy jako jsou description

(obsahuje stru ný popis stránky), keywords (klí ová slova – v ina vyhledáva  je ov em

nebere v potaz) atd. D le ité je i prolinkování souvisejících dokument  v rámci celého webu,

inejmen ím odkaz na domácí stránku je nezbytností.

 Do SEO také zapadá budování zp tných odkaz , kdy se sna íme, aby co nejv í

po et kvalitních odkaz  vedl na ná  web. P itom je d le itých hned n kolik faktor .

Nap íklad text odkazu i jeho nejbli ího okolí, relevance odkazující stránky, tématická

íbuznost odkazujícího webu, pravd podobn  je d le ité i stá í odkazu a jeho vznik v reakci

na zm nu odkazovaného dokumentu. Váhu odkazu nejspí  ovliv ují také jeho umíst ní na

stránce, umíst ní odkazující stránky ve struktu e webu a spousta dal ích faktor .

 V rámci SEO se stále ast ji setkáváme s publikováním relevantního obsahu na

stránkách obchodu, nap íklad formou blogu i krátkých tip  a doporu ení pro pou ívání

techniky. Dosahuje se tím lep ích výsledk  ve vyhledáva ích co  vede i k vy í náv vnosti

obchodu. Nap íklad pokud n kdo hledá odborné informace o sva ovací technice, nalezne

lánek publikovaný na stránkách obchodu. Tím se zvy uje ance, e plánovanou koupi

nakonec provede práv  v tomto e-shopu. Krom  toho p sobí tato technika velice pozitivn  na

zákazníky, proto e vytvá í pocit, e za obchodem stojí skute ní profesionálové, kte í

problematice rozumí. V na em p ípad  ji  má spole nost funk ní firemní prezentaci se

stru nými informacemi o nabízených produktech. Je dobré tyto stránky ponechat, av ak nový

text umis ovat p ímo na stránky e-shopu, abychom zbyte  neodvád li náv vníky na

statické stránky podniku.

2.5.8 Direkt marketing

 Direkt marketing je forma reklamy zam ená na konkrétního u ivatele, kterému se

sna íme nabídnout produkty, o které by mohl mít zájem. Nej ast í formou direkt

marketingu je posílání reklamních e-mail  a jiných sd lení. Tímto zp sobem lze obsáhnout

celou cílovou skupinu klient  najednou za minimální náklady. Kontakt na tyto osoby lze

získat jejich registrací do systému pro odb r novinek, pop ípad  se dají vyu ít slu by firem,

které vlastní databázi u ivatel . V tomto p ípad  si ov em musíme dát pozor, jestli v ichni
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respondenti souhlasí se zasíláním reklamních sd lení, v opa ném p ípad  se jedná o spam,

tedy nevy ádanou po tu za co  hrozí vysoké pokuty.

 V sou asné dob  je pou ívání direkt marketingu roz enou praxí pro v í e-shopy,

které získávají kontakty na potenciální zákazníky ze svých vlastních databází stávajících

klient , pop ípad  jejich registrací do odb ru novinek. Pokud má firma dostatek informací o

klientovi (historie nákup ), m e vytvo it velmi efektivní komunika ní kanál. Tato reklama

je navíc velice levná a lze lehce upravit pro pot eby jednotlivých u ivatel . Interval mezi

jednotlivými reklamními sd leními by nem l být p íli astý (jeden e-mail za týden je

akceptovatelný) jinak m e p sobit negativn  na pov st firmy a být obt ující. Ze za átku je

ov em t ké získat relevantní kontaktní informace ke klient m, a proto u za ínajících

obchod  v inou p ímý marketing nefunguje tak dob e jako u zab hnutých firem

s dostate nou základnou zákazník . Pro firmu Garant Trading navrhuji za ít pou ívat direkt

marketing a  po vybudování dostate  velké klientské základny v online prost edí.
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3 Návrh ení
3.1 D vody pro zavedení e-shopu

 Pokud chce firma Garant Trading, s.r.o. roz it svoji innost a zvý it obrat je

vhodným ením ke stávajícímu kamennému obchodu p idat dal í prodejní kanál, ím  je e-

shop. Ten nebude omezený geografickými podmínkami a zbo í bude mo né nabízet non-stop

7 dní v týdnu, 24 hodin denn  po celé eské republice. Krom  toho je pravd podobné, e

iláká nové zákazníky, kte í preferují nákup z domova p es internet díky v ímu pohodlí.

 Není vhodné odd lovat kamennou prodejnu od internetového obchodu. V odborných

kruzích se preferuje vzájemná kombinace t chto dvou forem prodeje. Jeliko  ka dá z nich

nabízí své klady a zápory, jejich vzájemnou kombinací lze dosáhnout velmi dobrých výsledk

a velkého mno ství spokojených zákazník .

 Obchod by se m l tedy zam ovat na koncové amatérské i profesionální u ivatele

zahradní a sva ovací techniky. Jeliko  ji  obchod nabízí relativn iroký sortiment výrobk  a

má skladem v inu zbo í je vhodné zahrnout ve keré nabízené produkty i do elektronického

obchodu.

3.2 Sortiment

 Rozd lení zbo í musí být logické a intuitivní a u ivatel se nesmí v navigaci ztratit.

Navrhuji pou ít m lkou strukturu s maximáln  t emi úrovn mi:

• První úrove Druhá úrove etí úrove

• Sva ovací technika

o MIG/MAG

o MMA/TIG

o PLASMA

o íslu enství

• Zahradní technika

o Seka ky benzínové
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§ S pojezdem

§ Bez pojezdu

o Seka ky elektrické

o Vy ína e

o Polost ihy, Pily, Fouka e, K ovino ezy, Tlakové my ky, Travní

provzdu ova e, Travní traktory, Drti e / Vysava e, típa e d eva

• Ru ní ná adí

o Vrta ky / Vrtací kladiva / Bourací kladiva

o ímé brusky

o Úhlové brusky

o Le ti ky

o Okru ní pily, Pokosové pily, P ímo aré pily, Ocasové pily, Hoblíky, Horní

frézy, Vibra ní brusky, Ostatní ná adí, Stolní kotou ové pily

3.3 Technické ení e-shopu

3.3.1 Logická struktura obchodu

 Elektronický obchod firmy Garant Trading, s.r.o. bude sestávat z Hlavní stránky,

kolika desítek stránek kategorií s maticovým zobrazením produkt , n kolika stovek stránek

s kartami jednotlivých produkt  a také ze stránek s obecnými informacemi jako jsou

Kontakty, Obchodní podmínky, Zp sob dopravy a mo nosti platby.

 Na v ech stránkách bude zobrazována kompletní navigace jak s obecnými

informacemi tak i v echny kategorie produkt  otev ené na druhé úrovni. V horní ásti budou

také umíst ny informace o hodnot  zbo í v ko íku, odkaz pro p echod na ko ík, formulá  pro

ihlá ení, vyhledávací pole, odkaz na Hlavní stránku a slogan spole nosti (navrhuji:

„Technika pro Va i dílnu a zahradu“). V echny stránky budou také obsahovat prostor pro

umíst ní produkt  vybraných na základ  p edem daných podmínek (nap íklad ak ní zbo í,

nejprodávan í produkty apod.) slou ících k motivaci zákazník  k nákupu.
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3.3.1.1 Hlavní stránka

 Hlavní stránka bude krom  vý e zmín ných informací a odkaz  obsahovat, zbo í,

které je momentáln  v akci i nov  skladem. O ekávám, e mno ství ak ních produkt  a

novinek bude ádov  v jednotkách a  n kolika málo desítkách produkt  sou asn , a proto

nebude problém zobrazit ve keré tyto produkty na jednu stránku.

 Na hlavní stránce bude také zobrazen krátký úvodní text s p edstavením firmy a

shrnutím nabízených produkt . Navrhuji vhodn  umístit (nap íklad formou banneru) a sepsat

hlavní d vody výhod oproti konkurenci. P íkladem budi  jsou tvrzení typu „nabízíme garanci

kvalitního a originálního zbo í“, „jsme autorizovaným dealerem v ech nabízených zna ek“,

„poskytujeme i pozáru ní odborný servis“, i „v inu zbo í máme skladem s dodáním do

dvou pracovních dn “.

 V prostoru pro ak ní zbo í je vhodné umístit 10 nejprodávan ích produkt  ze v ech

kategorií, ím  dáme zákazník m mo nost zkrácení výb ru výrobku bez nutnosti

proklikávání se skrze jednotlivé kategorie. V tomto p ípad  bude zbo í umíst no

v íslovaném seznamu od 1. do 10. a bude obsahovat jen název a cenu zbo í.

3.3.1.2 Stránka Kategorie zbo í

 Jednotlivé kategorie budou zobrazovat ádov  desítky produkt  s mo ností

vzestupného a sestupného se azení podle ceny a názvu a pou ití filtru pro výb r

výrobce/výrobc  pomocí za krtávacích polí. U jednotlivých produkt  zobrazených

v konkrétní kategorii budou uvedeny tyto údaje: název, zkrácený popis (100 znak ) cena

etn  i bez DPH, náhled produktu, symbol nákupního ko íku pro vlo ení zbo í do ko íku a

tla ítko více informací odkazující na kartu produktu.

 V prostoru pro výhodné nabídky budou umíst ny nejoblíben í produkty z dané

kategorie a budou obsahovat název, cenu a obrázek. Bude se jednat o p ibli  t i a  p t

produkt  v jedné kategorii.

 Krom  samotných produkt  budou kategorie té  obsahovat krátké informace o

konkrétním zbo í. Nap íklad v kategorii Travní seka ky bude popsána typická údr ba po
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zimním období nebo doporu ení pro jak velkou plochu sekání je vhodná benzínová seka ka

na rozdíl od elektrické. Sm rem p i vyno ování se z jednotlivých kategorií budou informace

obecn í a text v první úrovni bude obsahovat základní informace o sva ovací a zahradní

technice a ru ním ná adí.

3.3.1.3 Stránka produktu

 Karty produkt  budou toto né pro v echny výrobky a budou obsahovat následující

údaje:

• Název

• Kód

• Výrobce

• Informace, jestli je daný produkt skladem, i p ibli ná doba dodání

• Detailní popis

• Odkazy na manuál a stránku výrobce

• Náhled fotografie s odkazem na fotografii v plném rozli ení

• Cenu v etn  i bez DPH

• Symbol ko íku pro výb r zbo í spolu s textovým polem pro up esn ní kvantity

• Diskuzi k produktu – bez nutnosti p ihlá ení, u ivatel je v ak vyzván k vypln ní e-

mailu a jména pro zp tnou vazbu na reakci v diskuzi.

 V prostoru pro doporu ené zbo í se budou umís ovat t i produkty ze stejné kategorie

jako je práv  prohlí ený výrobek sestupn  podle oblíbenosti t chto produkt .

3.3.1.4 Stránka Jak nakupovat

 Doporu uji vytvo it stránku nápov dy, která bude obsahovat jednotlivé kroky nákupu

pro p ípadné nezku ené u ivatele. Bylo by vhodné zahrnout jak samotné kroky od výb ru

zbo í (vyu ití vyhledávání), p es vlo ení produktu do ko íku, a  do výb ru správného druhu

dopravy a platby, tak také FAQ nebo-li Frequently asked questions ( asto kladené otázky) a

zahrnout do nich nap íklad dodací lh ty, vysv tlení pojm  akce, výprodej atp.
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3.3.1.5 Stránka Doprava a platba zbo í

Doprava zbo í

 Navrhuji aby firma Garant Trading, s.r.o. nabízela 3 druhy dopravy:

• Osobní odb r na prodejn

• Dobírka – eská po ta

• epravní slu ba PPL – kurýrní slu ba

 Men í zbo í do hmotnosti 5kg je vhodné p epravovat p epravní slu bou PPL, proto e

se jedná o rychlej í ení ne  nabízí eská po ta. Naopak pro t í zbo í je vhodné vyu ít

slu eb po ty, proto e je cenov  výhodn í. Cenu navrhuji jednotnou pro v echny druhy

zbo í 150,- K . I v p ípad  t kého a cenného balíku (20kg a hodnota 20.000,- K ) je cena za

dopravu 143,- K , co  zna í e firm  nevzniknou ádné dal í náklady spojené s dopravou,

naopak v inou na po tovném vyd lá.

Platba zbo í

 Jako zp sob platby doporu uji pou ít následující metody:

• platba hotov  p i p evzetí zbo í na prodejn

• dobírka

• evod pen z z ú tu na ú et

• platební brána PaySec

 Slu ba PaySec je moderní zp sob placení na internetu. Na internetové adrese

www.paysec.cz je kdokoli schopen se zaregistrovat a dobít si kredit na sv j virtuální ú et.

Poté je mo né platit tak ka okam it  za zbo í zakoupené v e-shopu. Pro obchodníka vyu ití

slu eb PaySec znamená navázat smluvní vztah se spole ností SOB, která tuto slu bu

provozuje, zalo it si virtuální ú et a implementovat do svého e-shopu platební bránu PaySec.

V p ípad , e zákazník p i nákupu zatrhne volbu platba PaySec bude p esm rován na

platební bránu gateway.paysec.cz, kde po p ihlá ení zaplatí po adovanou ástku ze svého

tu (ka dé transakci se p id lí unikátní identifika ní íslo). Obchodníkovi následn  dojde

potvrzení o p ijaté platb  na základ eho  m e bezstarostn  zbo í expedovat. Tato slu ba je

zpoplatn na a v na em p ípad  by inila 1,- K  + 2% z ka dé transakce. Výb r pen z

http://www.paysec.cz
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z virtuálního ú tu se d je bu  na vy ádání nebo je mo né pravideln  p eposílat peníze na

obchodník v klasický bankovní ú et (poplatek 3,- K  v p ípad  jiné banky ne SOB nebo

Po tovní spo itelny).

3.3.1.6 Stránka Obchodní podmínky

 Stránka Obchodní podmínky by m la obsahovat ve keré informace o nákupu v

internetovém obchodu www.eshop.garant-trading.cz v etn  vymezení vztahu mezi

prodávajícím a spot ebitelem, definování výraz  jako je ak ní zbo í, výprodej, termín dodání,

dodací a platební podmínky, záruka, reklamace a mo nosti dostoupení od smlouvy.

 Obecn  lze íci, e v obchodních podmínkách se provozovatel p ihla uje dodr ovat

zákon, pop ípad  konkretizuje podmínky v zákonu uvedené jen obecn . Nejedná se proto

vylo en  o st ejní dokument, proto e obchodník musí zákon dodr ovat tak jako tak. Naopak

pokud ji  jsou podmínky sepsány je d le ité je dodr ovat. Roz enou praxí v na í zemi je

sepsání obchodních podmínek samotným obchodníkem, který se v inou inspiruje

z podmínek ji  zab hnutých e-shop . V opa ném p ípad  je mo né vyu ít profesionálních

slu eb právníka, který má s danou problematikou praxi. Pro vyhledání právníka m e pomoci

server www.pravnicionline.cz.

3.3.1.7 Stránka Kontakty

 Kontaktní stránka bude obsahovat nezbytné údaje, které jsou vy adovány

ustanovením §13a zákona . 512/1991 Sb., obchodního zákoníku, co  jsou celé jméno a sídlo

spole nosti, identifika ní íslo (I ) a údaje o zápisu v obchodním rejst íku v etn  spisové

zna ky. Dal í d le ité údaje pro chod podniku jsou kontaktní informace jako je e-mail,

telefon, fax, p ípadn  náhled mapy s odkazem na mapový server pro snadn í vyhledání

prodejny zákazníkem v p ípad  osobního vyzvednutí zbo í na prodejn .

 V dne ní dob  je nezbytností vyu ití kontaktního formulá e, kdy respondent

nepot ebuje být p ihlá en ke své vlastní e-mailové schránce, aby mohl komunikovat

s obchodníkem (dostupnost zbo í, technické otázky atp.). Tento formulá  navrhuji umístit na

stránku Kontakty, p em  by m l obsahovat e-mail a jméno odesilatele, T lo zprávy a také

kontaktní údaj jakým je nap íklad telefon.

http://www.eshop.garant-trading.cz
http://www.pravnicionline.cz.
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3.3.2 Proces Registrace zákazníka

Registra ní formulá  nového zákazníka

 Pro registraci nového zákazníka bude k dispozici samostatná stránka, na kterou

povede odkaz z p ihla ovacího formulá e, který bude uveden na v ech stránkách dokud

nebude náv vník webu p ihlá en.

Údaje pot ebné pro registraci budou obsahovat:

• Jméno, p íjmení

• Adresu

• E-mail pro verifikaci ú tu

• Heslo pro p tí p ihlá ení

• Telefon

• Pokud se jedná o firmu – I , jméno spole nosti a právnická forma

 Po vypln ní t chto údaj  bude zákazníkovi nabídnuta volba za krtnutí pole Souhlasím

a jsem seznámen s prohlá ením o uchovávání osobních informací vedle n ho  bude odkaz na

tyto podmínky. Pokud u ivatel bude souhlasit s podmínkami, klikne na tla ítko pokra ovat.

Systém následn  zkontroluje formální správnost v ech vlo ených údaj  a poté po le

potvrzovací e-mail na adresu uvedenou p i registraci.

 Pokud u ivatel zadal platnou adresu, bude mu doru en e-mail, který bude mimo jiné

obsahovat odkaz na aktivaci ú tu. Po této verifikaci bude zákazník schopen p ihlásit se p i

tí náv  pomocí e-mailové adresy a hesla bez nutnosti zadávání v ech kontaktních

údaj  znovu a sou asn  mu bude umo n p ístup do pokladny e-shopu, kde m e ukon it

sv j plánovaný nákup. Na svém ú tu u ivatel také m e kontrolovat historii provedených

nákup , stav sou asné objednávky a bude zde schopen aktualizovat své kontaktní informace.

3.3.3 Proces objednání zbo í

 Objednání zbo í je hlavní funkcí ka dého elektronického obchodu. Pokud by u ivatel

nebyl schopný objednat po adované zbo í, e-shop by ztrácel smysl a slou il by jen jako

informa ní katalog produkt . V ina e-shop  v dne ní dob  pou ívá osv ený zp sob
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procesu objednání pomocí nákupního ko íku, který funguje podobn  jako v klasickém

kamenném obchod .

 Nákupní ko ík slou í k do asnému ulo ení vybraných produkt  zákazníkem je

edtím ne  za n  zaplatí. Nejprve tedy vybere zbo í, které chce nakoupit, vlo í jej do ko íku

a potvrdí výb r. Tím bude odkázán na pokladnu, kde si vybere po adovaný zp sob dopravy a

platby, zkontroluje výslednou cenu, p ípadn  vlo í kód slevového kuponu, který obdr el p i

edchozím nákupu a tla ítkem Potvrdit potvrdí samotný nákup. Automaticky mu bude

poslán e-mail obsahující fakturu za zakoupené zbo í, pokyny pro platbu a také informace o

edpokládané dob  dodání.

 Platforma e-shopu zaznamená novou objednávku, ve které uvede íslo objednávky,

objednané zbo í a jeho mno ství, informace o u ivateli, který nákup provedl a také stav

platby a doru ení zbo í. Jeliko  prozatím e-shop nebude napojen na ádný skladový ani jiný

ekonomický software bude tato objednávka zobrazena v administraci obchodu. Obsluha

následn  tuto objednávku zkontroluje (stav zbo í na sklad , kompatibilita mezi zakoupenými

výrobky atp.) a v p ípad , e se bude jednat o zbo í v hodnot  vy í ne  je 10 000,- K

telefonicky kontaktuje zákazníka, ím  potvrdí objednávku. P i ni í hodnot  se tento proces

bude dít bez telefonického kontaktu se zákazníkem. Stav objednávky je v tomto kroku

ozna en jako Nevy ízená.

 V p ípad  zásilkového doru ení bude systém vy kávat dokud obchodník nepotvrdí

do lou platbu na bankovní nebo PaySec ú et. Poté objednávku ozna í jako Odeslaná a dá

pokyn obsluze, aby zbo í vyexpedovala V p ípad  osobního odb ru v provozovn  bude

objednávka ozna ena jako Nevy ízená dokud si ji zákazník nevyzvedne a nezaplatí. Poté

obsluha zazna í tento úkon, ím  ozna í objednávku jako Odeslaná a ukon í tím nákup.

3.3.4 Grafická podoba

 Celkový dojem e-shopu musí p sobit seriozn  a sv e. Navrhuji vyu ít jednoduchý

dvousloupcový layout s grafickou hlavi kou a jedním horizontálním a jedním vertikálním

menu.
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 V hlavi ce stránky je vhodné umístit tematické obrázky zahradní a sva ovací techniky.

Krom  vizuálního obsahu bude hlavi ka obsahovat také symbol ko íku s odkazem.

V p ípad , e bude mít u ivatel n jaké produkty v ko íku, se celková hodnota zobrazí vedle

ikony ko íku. V pravém horním rohu se dále bude nacházet formulá  pro p ihlá ení, p ípadn

odkaz na registraci nového zákazníka.

 Pod hlavi kou se bude nacházet horizontální menu obsahující odkazy Hlavní stránka,

Obchodní podmínky, Doprava a platba a Kontakty. Sou asn  v prou ku horizontálního menu

navrhuji umístit i textové pole pro fulltextové vyhledávání, p ípadn  odkaz na samostatnou

stránku podrobného vyhledávání za pou ití filtr  a podmínek (vyhledávání podle výrobce,

druhu zbo í, azení podle ceny, názvu).

 V levém panelu se bude nacházet vertikální menu, ve kterém budou zobrazeny

kategorie zbo í, které jsme si p edstavili d íve. Hierarchie produkt  by m la být otev ená na

druhé úrovni, aby bylo na první pohled vid t základní kategorie produkt . Prostor pod

vertikálním menu navrhuji vyu ít pro zbo í, které je momentáln  v cenové akci i jinak

doporu ované e-shopem.

 Pravý panel bude slou it jako hlavní prostor pro prezentaci výrobk , zobrazení

jednotlivých kategorií a jiného hlavního obsahu. P íloha . 4 obsahuje návrh rozvr ení Hlavní

stránky zpracované v programu Adobe Photoshop.

3.3.5 SEO

 Jak jsme si ji  vysv tlili d íve, optimalizace pro vyhledava e slou í k lep ímu

umíst ní webu ve výsledcích vyhledávání. Známe n kolik metod, které nám k tomuto cíli

mohou pomoci. V prvé ad  si musíme ur it klí ová slova. Na e klí ová slova jsou Sva ovací

technika, Zahradní technika, Garant Trading a dále jednotlivé kategorie výrobk

Validita kódu

 V prvé ad  je d le ité pou ívat syntaktické a normované X(HTML) zna ky podle

edpis  W3C (www.w3.org). Toto zajistíme jedin  tím, e si najmeme profesionálního



37

dodavatele e-shopu, proto e po vytvo ení obchodu ji  není mo né d lat takto velké zásahy do

kódu bez naru ení funk nosti.

Nadpisy

 Vhodn  zvolené nadpisy nám mohou pomoci posílit klí ová slova. Nap íklad úvodní

informace na hlavní stránce m e být pojata následujícím zp sobem:

Firma <H1>Garant Trading, s.r.o.<H1> Vás vítá v internetovém obchod .

Nabízíme kvalitní výrobky renomovaných výrobc , jich  jsme autorizovaní deale i. Na e

produkty <H3>sva ovací techniky<H3> dodáváme od firem Alfa-In a Lorch. Nabízíme také

profesionální servis a záru ní opravy <H3>zahradní techniky<H3>.

 Názvy produkt  zobrazených na úvodní stránce i na jednotlivých stránkách produkt

je vhodné vlo it do nadpis  také, proto e to jsou konkretizované a asto vyhledávané slovní

et zce. Na úvodní stránce m eme pou ít nadpisy H2 a na kartách produkt  H1. Jednotlivé

kategorie je vhodné umístit do nadpis  také, doporu uji zvolit nadpisy H4.

Titulek

 Slova v titulku mají opravdu velkou váhu na pozici ve vyhledáva ích, proto by m la

obsahovat co nejvíce klí ových slov. Krom  toho platí, e nejv í váhu v titulku má cca

prvních 55 znak . Pro jednotlivé podstránky s produkty doporu uji následující tvar:

Název produktu - podkategorie  kategorie: Garant Trading, s.r.o .

Pro hlavní stránku pou ijeme posilovaná slova. „Garant-Trading, s.r.o. - zahradní a

sva ovací technika .

Popisek

 Popisek stránky se zobrazuje jen v kódu prezentace, p esto má p edev ím v Google

í váhu.  Pokud je v popisku uvedeno slovo, které n kdo vyhledává, tak se popisek zobrazí

u  stránky ve vyhledávání. V popisku by m la být op t uvedena slova, která chceme

posilovat. Je d le ité z t chto slov utvo it v ty a také p edejít stejnému popisku na více

stránkách, aby nedocházelo k duplicitám. Popisek na úvodní stránce m e být v následujícím

tvaru:

Nabízíme zahradní a sva ovací techniku pro náro né u ivatele. Jsme autorizovanými

partnery firem Alfa-In, Lorch, Bolens a dal ích. Na e servisní st edisko má zku enosti
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s garan ními opravami i s úpravami strojového vybavení. Firma Garant Trading, s.r.o. sídlí

v Uni ov  v Olomouckém kraji.

 Popisky na stránkách produkt  by m ly obsahovat kategorie, ve kterých se výrobek

nachází a název produktu, p ípadn  dopln né dal ími informacemi o výrobku.

Tvar adres

 Adresy v obchodu je vhodné vytvá et tzv. SEO friendly nebo-li v p átelském tvaru,

co  znamená e jsou lehce itelné jak pro u ivatele, tak i pro vyhledava e. I p i reorganizaci

obchodu jsou nem nné a obsahují relevantní klí ová slova. Doporu uji následující tvar adres:

www.eshop.garant-trading.cz/kategorie/produkt nap íklad

www.eshop.garant-trading.cz/travni-sekacky/benzinova-sekacka-K40 .

Texty

 Jak jsme si shrnuli d íve na ka dé stránce by m l být smysluplný unikátní text

obsahující klí ová slova, pop ípad  názvy produkt  nebo kategorií. Dále je dobré psát na

stránky informace odborného charakteru (postup údr by zahradní techniky atp.) pro p ilákání

vy ího po tu náv vník  z vyhledáva . Je také d le ité správn  umístit klí ová slova do

titulk , nadpis , popisku i tagu <strong> a to klidn  i vícekrát.

Jiná  doporu ení

 Mezi dal í nemén  d le ité techniky optimalizace pat í vyu ití souboru robots.txt, ve

kterém nastavíme p ístup vyhledávacích bot  do celého adresá e e-shopu krom

ivatelských ú  a administrace aby mohly daný obsah zaindexovat.

 Dále je dobré vytvo it chybovou stránku, která se zobrazí, kdy  u ivatel klikne na

neexistující odkaz v rámci na eho e-shopu a bude mu nabídnuta akce nap íklad volby

kategorie, do které chce vstoupit.

 Je nezbytné p edejít duplicitám na webu a o et it stránky se stejným obsahem

vznikající drobnou nuancí v adrese stránky, nap .:

www.eshop.garant-trading.cz

eshop.garant-trading.cz

www.eshop.garant-trading.cz/index.php

eshop.garant-trading.cz/index.php

http://www.eshop.garant-trading.cz
http://www.eshop.garant-trading.cz/index.php
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 Dal ím tipem na zlep ení je psát u obrázk  atribut alt, nebo-li text popisující obrázek a

idat k n mu i posilovaná klí ová slova.

3.3.6 Výb r dodavatele e-shopu

 Jako vhodné ení pro e-shop firmy Garant Trading, s.r.o. se zdá být vyu ít krabicové

ení od spole nosti SEOshop.cz.

 Tato firma nabízí systém s po adovanou funk ní výbavou za velmi p ijatelnou cenu

28 000,- K  v . DPH. V cen  je navíc zahrnuta optimalizace pro vyhledava e a také unikátní

design podle p ání zákazníka. Dal í náklady vzniknou pronajmutím webhostingu, který firma

SEOshop.cz nabízí za 199,- K  za m síc.

 Obchod obsahuje jednoduchou administraci, která v ak bohat  pokrývá v echny

pot ebné funk ní prvky. V p ípad  pot eby je mo né pozd ji doprogramovat funkce, které

bude obchodník po adovat, stejn  tak jako napojit obchodní platformu na jiný ekonomický

software.

 Dodavatelská firma p sobí na trhu ji  t etím rokem a má za sebou dostatek projekt ,

které si lze prohlédnout na stránkách www.seoshop.eu/reference.html. Z mé vlastní zku enosti

vím, e se jedná o spolehlivou firmu, která nabízí slu by na vysoké úrovni a i po rozb hnutí

obchodu se na ni m eme spolehnout v p ípad  ne ekaného technického problému.

 Krom  toho tato firma spolupracuje se spole ností Linhart.name, která nabízí

reklamní slu by v oblasti internetu za velmi p ijatelné ceny a v p ípad  vyu ití obchodu

SEOshop m e nabídnout i zvýhodn né ceny.

 Demo SEOshopu i s administrací lze vyzkou et na adrese www.demo.seoshop.eu.

http://www.seoshop.eu/reference.html
http://www.demo.seoshop.eu.
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3.4 Propagace

 Jak ji  bylo nastín no v analýze sou asného stavu e-shop budeme aktivn  propagovat

formou kontextové reklamy ve vyhledáva ích, posilováním p irozených výsledk

vyhledávání pomocí zp tných odkaz , dále za azením kompletního sortimentu do katalogu

zbo í a nakonec také zvá íme vyu ití Affiliate programu.

3.4.1 Kontextová reklama na Sklik.cz

U kontextové reklamy máme dv  mo nosti jaká klí ová slova volit. Bu  m eme

vlo it obecná klí ová slova (sva ovací technika, zahradní technika) a zobrazovat reklamu

irokému spektru u ivatel  nebo zvolit více specifikovaná slovní spojení (travní

provzdu ova ), ím  sní íme po et u ivatel , kte í reklamu uvidí, av ak dosáhneme tím

zna ných úspor na reklamu, proto e mén  obvyklá slova si vyhledáva e cení mén . Krom

rozdílné ceny se m e stát, e u ivatelé, kte í se dostanou na ná  e-shop p es obecná klí ová

slova nenajdou po adovaný výrobek a odejdou ke konkurenci, p em  nám i tak vzniknou

náklady za proklik.

 Do kontextové reklamy navrhuji vlo it názvy jednotlivých kategorií, ve kterých jsou

produkty v pr rné hodnot  vy í ne  4 000,- K , proto e u ostatních výrobk  není provize

dostate  velká na to, aby pokryla náklady spojené s reklamou, viz tabulka.

Klí ové slovo CPC Odhadovaná pozice
sva ovací technika 5,00 K 4 - 6
zahradní technika 10,00 K 6 - 8
mig/mag 0,20 K 6 - 8
mma/tig 0,70 K 6 - 8
plasma 0,20 K 5 - 7
seka ky na trávu 9,00 K 4 - 6
travní provzdu ova e 3,50 K 5 - 7
travní traktory 6,00 K 5 - 7
drti e 3,00 K 6 - 8
típa e d eva 6,00 K 5 - 7

stolní kotou ové pily 4,00 K 6 - 8
Garant Trading 0,20 K 3 - 5

Tabulka . 4: Tabulka klí ových slov zobrazující minimální cenu za proklik k dosa ení odpovídající pozice p i

kontextovém vyhledávání. CPC = cena za proklik.
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 Tabulka zobrazuje klí ová slova a jejich odhadovanou minimální cenu za proklik pro

to, aby se odkaz zobrazil na stránce ve slu  Sklik.cz (na stránce se zobrazuje 8 odkaz ).

Podtr en  je zobrazeno 5 nejvy í hodnot za proklik, u kterých je efektivn í vyu ít

posilování pozic v p irozených výsledcích vyhledávání formou zp tných odkaz , nebudeme

s nimi dále v této form  reklamy po ítat.

 Sklik nabízí velmi pokro ilé funkce a r zné mo nosti nastavení. Je proto mo né nalézt

kolik postup  jak dosáhnout dobrých výsledk  a p ivést u ivatele na ná  e-shop. Podle

analýzy klí ových slov je maximální cena za proklik 4,- K , pr rná cena iní 1,69 K  na

ivatele, který nav tíví ná  e-shop. V systému lze také nastavit maximální denní rozpo et,

pro za átek navrhuji umístit limit 200,- K . Pozd ji lze nastavení upravovat podle

nam ených statistik a zefektivnit tak celou reklamní kampa . Za cenu 200,- K  denn  tedy

dostaneme v pr ru 118 náv vník  na eho webu. Reálná hodnota bude ni í, odhadem

okolo 80 unikátních náv vník . Pokud by si pouze 4 lidé denn  zakoupili techniku v na em

e-shopu, náklady by byly jen drobnou ástí z celkové provize. Jestli se daný inzerát zobrazí

zále í krom  ceny také na mí e prokliku, tzv. CTR click-through rate. Proto je d le ité psát

inzeráty, které poutají pozornost a lákají u ivatele ke kliknutí. Poté se m e cena za zobrazení

dále sni ovat.

íklad inzerátu:

Garant Trading, s.r.o.

Sva ovací technika Mig/Mag, Mma/Tig

plasma, seka ky, traktory, pily aj.

www.eshop.garant-trading.cz

 Celkové náklady za zobrazení kontextové reklamy na Sklik.cz iní 6 000,- K  za

síc.

3.4.2 Zp tné odkazy

 Zp tné odkazy pomáhají k lep ím výsledk m ve vyhledávání a sna í se posilovat

zvolená klí ová slova, o která je nejv í zájem mezi konkuren ními obchody. Na e

http://www.eshop.garant-trading.cz
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propagovaná slovní spojení jsou tato: Zahradní technika, Sva ovací technika, seka ky na

trávu, travní traktory, típa e d eva.

 Jak jsme si vysv tlili d íve zp tné odkazy lze získat svépomocí nebo vyu itím

specializované firmy. Jednou z mo ností je registrovat e-shop do katalog , co  je v inou

zdarma. Dále si m eme se svými partnery vym ovat odkazy, pop ípad  m eme platit za

zobrazení na eho odkazu na cizích stránkách. Tímto zp sobem v ak lze sehnat jen omezený

po et odkaz  a pokud chceme skute  vylep it výsledky ve vyhledávání, je nezbytné poradit

se s odbornou firmou. Spole nost Linhart.name, která spolupracuje s firmou seoshop.eu

nabízí za p ijatelnou cenu tvorbu zp tných odkaz . Na adrese www.linhart.name najdeme

echny pot ebné informace, v etn  referencí. Pro nás je vhodné vyu ít balí ek 1 000 odkaz

za cenu 5 000,- K  za m síc. Za tuto cenu nám firma provede profesionální SEO analýzu,

zaregistruje web do katalog , vytvo í reklamní text se zvolenými klí ovými slovy a umístí jej

na zhruba 50 web  po 4 internetových stránkách a po 5 odkazech na stránku.

 D le itá je i forma odkazu, ili titulek odkazu, umíst ní v textu, tematická podobnost

webu atp. Je proto nutné vytvo it n kolik variant reklamních text , do kterých odkazy

umístíme, nap íklad:

Firma Garant Trading je autorizovaným dealerem kvalitní zahradní a sva ovací techniky.

Nabízí profesionální i amatérské seka ky na trávu, travní traktory, típa e d eva a jiné.

 Podle vyhledáva e siteexplorer.search.yahoo.com vede na konkuren ní stránky na

klí ová slova sva ovací technika a zahradní technika následující po et odkaz .

sva ovací technika zahradní technika
1. www.svarovaci-technika-znojmo.cz 1895  www.bosch-zlin.cz 117000
2. www.intercut.cz 1452  www.profisekacky.cz 13700
3. www.aek-svareci-technika.cz 2543  www.mountfield.cz 12134
4. www.svarovani.net 67  www.nakupka.cz/zahradni-technika/ 312763
5. www.Prodos.info 85  www.necas-zt.cz/ 93619
6. www.sedlarobchod.cz 18  www.nejlevnejsisekacky.cz/ 188000
7. www.vlceksvt.cz 1323  www.ceskazahrada.cz/ 1243
8. www.alfain.eu/cz/ 316  www.hobbyexpert.cz 323000
9.

www.dpuls.cz 83
http://naradi.elektrosvet.cz/zahradni-
technika+c2498/ 62000

10. www.metaweld.cz 107  www.tv-products.cz 412000
Tabulka . 5: Srovnání konkuren ních web  podle po tu zp tných odkaz  (http://siteexplorer.search.yahoo.com)

http://www.linhart.name
http://www.svarovaci-technika-znojmo.cz
http://www.bosch-zlin.cz
http://www.intercut.cz
http://www.profisekacky.cz
http://www.aek-svareci-technika.cz
http://www.mountfield.cz
http://www.svarovani.net
http://www.nakupka.cz/zahradni-technika/
http://www.Prodos.info
http://www.necas-zt.cz/
http://www.sedlarobchod.cz
http://www.nejlevnejsisekacky.cz/
http://www.vlceksvt.cz
http://www.ceskazahrada.cz/
http://www.alfain.eu/cz/
http://www.hobbyexpert.cz
http://www.dpuls.cz
http://naradi.elektrosvet.cz/zahradni-
http://www.metaweld.cz
http://www.tv-products.cz
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Z t chto údaj  m eme zhruba odhadnout, na které pozice se eshop dostane. P i vyhledání

pojmu sva ovací technika to bude s nejv í pravd podobností první stránka zhruba na 5.

pozici. V p ípad  zahradní techniky bude nejspí e výsledek zobrazen a  na druhé stránce, co

ak je vzhledem k silné konkurenci dobrý výsledek. Samoz ejm  pozice, na které se stránka

umístí zále í na mnoha faktorech, proto se m ou odhady od reality m nit. P edpokládám

ak, e díky dobré optimalizaci budou reálné výsledky na stejné úrovni, pop ípad  lep í.

3.4.3 Katalog zbo í

 Seoshop ji  obsahuje implementovanou funkci exportu zbo í do xml formátu a

automatické vystavení na server, odkud si katalogy pravideln  zbo í odebírají a za azují do

svých databází. Je nutné pouze registrovat e-shop do systému a vlo it údaje jako je I , URL

odkud se budou data sbírat a kontaktní informace. V administraci obchodu se poté nastaví jak

asto se má zbo í exportovat, na jakou internetovou adresu a je mo né si také vybrat

kategorie, které nechceme zahrnout do exportovaných dat.

 E-shop navrhuji registrovat zcela jist  do Zbozi.cz, co  je nejpou ívan í katalog

zbo í v R a také nabízí své slu by zcela zdarma. Dal í oblíbený porovnáva  je server

Hledejceny.cz, který je v ak zpoplatn n ástkou 1 990,- K  m sí  + platba za proklik 0,70

. Jeliko  tento server nav tíví v pr ru p es sto tisíc lidí je pau ální cena velice p ív tivá.

Také cena za proklik 70 halé  je rozumná z d vodu, e se zde dosahuje vysokého

konverzního pom ru (tedy e zákazník po náv  obchodu provede nákup zbo í).

Doporu uji proto zaregistrovat e-shop i zde. Mezi dal í oblíbené katalogy pat í Heuréka.cz,

Ak níceny.cz a Srovnavame.cz a dal í. S registrací do t chto katalog  bych v ak po kal a

bude obchod v provozu n kolik m síc , proto e je lep í pr  korigovat reklamní

kampan  podle efektivnosti a nechat si ur itou finan ní rezervu pro budoucí r st propagace

obchodu.

3.4.4 Affiliate programy

 Zpo átku navrhuji nezakládat vlastní affiliate program a vyu ít klasické zp soby

propagace. Postupem asu je mo né koupit software na správu partnerských program .

Navrhuji levné ení s velkou funkcionalitou Post Affiliate Pro 4 za cenu okolo 1 000,- K .
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Partnery pro zobrazování na eho provizního programu m eme nalézt díky katalog m, které

shroma ují affiliate programy a zobrazují je administrátor m web . P íkladem takových

katalog  jsou servery Proviznisystemy.cz a Proviznisystemy.tez.cz.

 Dal í v cí, kterou musíme v p ípad  zavedení affiliate programu rozhodnout, je vý e

provize, která poputuje k partner m. V praxi se provize v oblasti techniky pohybuje okolo 3-

5%. Ne v dy je v ak t eba dávat vysoké provize, proto e krom  procent závisí výd lek také

na konverzním pom ru (kolik náv vník  skute  provede nákup). Tuto skute nost je dobré

i tvorb  affiliate programu zmínit a sna it se konverzní pom r co nejvíce zlep ovat. Také je

podstatné dávat dostatek informací a reklamních materiál  partner m, aby m li jejich formou

mo nost lákat nové zákazníky. Nap íklad psaní odborných lánk  o sva ovací a zahradní

technice atp.

3.4.5 Celkové náklady na propagaci

 Podle na eho návrhu firma m sí  zaplatí p ibli  14 000,- K  za reklamu, ve které

bude zapo ítaná kontextová reklama na Sklik.cz, zp tné odkazy od firmy Linhart.name,

poplatky za katalogy firem na serverech Najisto.cz a Seznam.cz a také poplatek za vlo ení

zbo í do porovnáva e zbo í Hledejceny.cz. Za tuto cenu m eme o ekávat náv vnost

ibli  200 a  300 lidí denn . V pr hu provozu obchodu spole  s r stem dobrého

jména bude p ibývat i po et stálých zákazník , pop . bude mo né zredukovat náklady na

reklamu p i zachování stejného po tu náv vník .
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4 Záv r

 Práce byla zam ena na návrh elektronického obchodu pro maloobchodní firmu

Garant Trading, s.r.o, která nabízí sva ovací a zahradní techniku. Pro vhodný návrh obchodu

bylo nutné analyzovat sou asný stav podniku v etn  situace na poli technických trend

internetových obchod  a online propagace. Bylo zji no, e k vybudování obchodní

platformy lze vyu ít n kolik mo ností, které závisí na preferencích obchodníka. Na internetu

byl proveden pr zkum konkurence, ze kterého vyplynulo, e internetový trh zahradní

techniky je relativn  p epln n silnou konkurencí a bude pot eba zna né podpory prodeje a

marketingu, aby se podnik Garant Trading prosadil. Co se tý e sva ovací techniky je situace

ízniv í a na internetu nefiguruje mnoho silných hrá .

 V práci jsou shrnuty mo nosti elektronického podnikání a následn  doporu eny ásti,

které by m l obchod obsahovat. Bylo navr eno pou ití klasického obchodního systému s

vyu itím nákupního ko ík, v etn  procesu objednávky a registrace zákazníka. Dále byla

doporu ena struktura obchodu se v emi d le itými podstránkami a také byl navr en grafický

layout hlavní stránky (viz p íloha . 4). V rámci technického návrhu obchodu je také

obsa ena SEO analýza, na kterou navazuje praktický návod pro vytvo ení p ístupného webu,

který bude optimální pro posilování ve vyhledava ích.

 Byly také zanalyzovány jednotlivé zp soby platby a dopravy zbo í a bylo navr eno

kolik ení, kterých se m e v budoucnosti obchodník dr et. Jedním ze zp sob  platby je

nová slu ba PaySec zaji ovaná bankou SOB, kterou jsme v rámci projektu kontaktovali a

zjistili podrobné informace o spolupráci. V echny výsledky práce jsou vytvo eny pro p ípad

firmy Garant Trading, s.r.o., a proto je mo né se jimi inspirovat formou rad a doporu ení. Pro

zhotovení obchodu byla vybrána firma Linhart.cz, která nabízí po adovaný produkt

elektronického obchodu za cenu 28 000,- K . Tato firma má mnohaleté zku enosti

s profesionálním webdesignem a vývojem internetových aplikací.

 Byla navr ena reklamní kampa , která má za cíl p ivést dostate ný po et zákazník

pro elektronický obchod. Tohoto cíle bylo dosa eno vyu itím kontextové reklamy u Skliku,

posilováním klí ových slov ve fulltextových vyhledava ích zp tnými odkazy, registrací do
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katalogu zbo í a zapsáním firmy do katalogu firem Seznam.cz a Najisto.cz. Celkové náklady

na propagaci jsou odhadnuty na 14 000,- K  m sí . Tyto náklady jsou pro prora ení na trh

nezbytné, av ak po ítáme, e v pr hu provozu obchodu se budou sni ovat díky roz ující

se základn  stálých zákazník .

 V echny navrhované postupy v této práci jsou okam it  aplikovatelné v praxi.

Obchodník navíc nepot ebuje ádné odborné znalosti, proto e v echna problematika je

podrobn  vysv tlena. Dbal jsem p edev ím na efektivitu a jednoduchost výsledného ení.

i realizaci projektu je v ak nezbytný pr ný dozor k dosa ení bezproblémového

vybudování obchodu a také k dolad ní reklamních kampaní pro jejich stoprocentní ú innosti.

 Cíl práce návrh elektronického obchodu v etn  jeho propagace na internetu byl podle

mého názoru napln n. Bakalá ská práce m e být vyu ita pro studijní ú ely nebo jako

inspirace pro jiné firmy podnikající na internetu.
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Seznam pou itých zkratek a symbol
B2B – (Business to Business) – je jistý druh e-shopu ur ený pro obchodní partnery, kdy

maloprodejce objednává zbo í od velkoobchodního dodavatele vyu itím elektronické

obchodní platformy

CTR  (míra prokliku) - znázor uje pom r mezi po tem kliknutí na zobrazenou reklamu a

po tem náv vník  internetové stránky, na které se reklama zobrazuje

FAQ – (Frequently Asked Questions) – je dokument obsahující seznam otázek a odpov dí,

které se ohledn  n jaké problematiky asto vyskytují a jsou pro ni typické

DOS – (Disk Operating Systém) - je rodina velmi podobných a jednoduchých opera ních

systém  s textovým u ivatelským rozhraním, které dominovaly po íta m mezi roky 1981 a

1995

HTML – (HyperText Markup Language) - je zna kovací jazyk pro vytvá ení stránek v

systému World Wide Web, který umo uje publikaci dokument  na Internetu

PPC – (Pay Per Click) – metoda úhrady za kliknutí my í. Pou ívá se u internetové

kontextové reklamy, kde se neplatí za po et zobrazení reklamy, ale za po et kliknutí na

reklamu.

SEO – (Search Engine Optimization) - je metodologie vytvá ení a upravování webových

stránek takovým zp sobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované

zpracování v internetových vyhledáva ích

URL (Uniform Resource Locator) - je et zec znak  s definovanou strukturou, který slou í

k p esné specifikaci umíst ní zdroj  informací na Internetu

XML – (eXtensible Markup Language) – je specifikací univerzálního formátu pro datovou

vým nu. Umo uje specifikovat vlastní elementy dokumentu. Jde o velmi roz enou

technologii s velkou podporou zpracování dat.
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ílohy
íloha . 1: Výpis firmy Garant Trading, s.r.o.  z obchodního rejst íku

Datum zápisu: 23.prosince 2003
Obchodní firma: GARANT TRADING, s.r.o.
Sídlo: Uni ov, Nádra ní 545, PS  783 91
Identifika ní íslo: 268 24 205
Právní forma: Spole nost s ru ením omezeným

edm t podnikání:
-  velkoobchod
-  specializovaný maloobchod
-  opravy pracovních stroj
-  po ádání odborných kurz , kolení a jiných vzd lávacích akcí v etn  lektorské innosti
-  nákup, prodej a skladování zkapaln ných uhlovodíkových plyn  v tlakových nádobách
a) nad 1000 kg skladovací kapacity
b) nad 40 kg nápln  tlakové nádoby
c) do 40 kg nápln  tlakové nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity v etn

Statutární orgán:

jednatel: Jind ich Ku era, r. . 600703/0282
Uni ov, U Oskavy 1329, PS  783 91

Zp sob jednání: Jednatel jedná jménem spole nosti samostatn .

Spole níci:
Jind ich Ku era, r. . 600703/0282
Uni ov, U Oskavy 1329, PS  783 91
Vklad: 200 000,- K
Splaceno: 200 000,- K
Obchodní podíl: 100 % Zapsáno: 23.prosince 2003

Základní kapitál: 200 000,- K
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íloha . 2: P íklad fulltextového vyhledávání ve vyhledava i Seznam.cz obsahující
reklamu Sklik



53

íloha . 3: Ukázka výsledk  vyhledávání na dotaz sva ovacího stroje PEGAS 200 E na

Zbozi.cz



54

íloha . 4: Grafický návrh internetového obchodu


