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Vyslov problém nebo bolest Tvých
ideálních návštěvníků. Zjisti, jak mluvit
jejich řečí. Vybuduj důvěru pomocí
seriózního webu.

KOMPLETNÍHO
4 KLÍČOVÉ ESENCE

Cílem je vyvolání

@ M I S A K A N K O  # F I S H M Y S

Upoutej pozornost

Zapomeň na své pohodlí a dovol si
pomáhat ostatním. Co tedy můžeš
předávat?

Udrž zájem

Ukaž svým návštěvníkům, že se o ně
postaráš. Jsou s Tebou v bezpečí?
Dokážeš jim pomoct i v obtížných
chvílích?

Naplň touhu

Proveď Tvé návštěvníky základními kroky
a vytvoř prvky, které zodpoví otázku: 
Co teď?

Prvky akce

www.fishmys.cz

http://blog.fishmys.cz/2020/06/jak-vytvorit-seriozni-webove-stranky.html
http://www.fishmys.cz/


ZAČÁTEK ONLINE PODNIKÁNÍ

FOR REFERENCE:
WWW.ENTREPRISESCANADA.CA

Boj a síla v začátcích

Baví Tě toho moc? Často Tě napadá něco
nového a hlavní cíl je mít web? Je důležité
se připravit na krok, který Tě dostane před
publikum. Běž svým krokem a nespěchej.
Uvědom si "Kdo jsem?" a "Co mě baví?".

PODÍVEJ SE NA WWW.FISHMYS.CZ

VEĎ SVÉ ONLINE PODNIKÁNÍ

Plánuj a komunikuj svou vizi

Nezapomeň plánovat kroky a cíle. Neplánuj
krok za krokem na celý rok, stejně tak si
nedávej velké cíle. Zbytečně by Tě to
odradilo. Začni s tím, co víš a pracuj na
svém začátku po malých soustech!

NEZAPOMEŇ RŮST

Vzdělávej se a obnovuj, renovuj

Nerad/a se učíš stále něco nového? Máš
tolik věcí na starost a ještě další přidávat?
Kolikrát bude lepší, něco vypustit a obnovit.
Nezapomeň růst a vyřazovat zbytečné.
Přistup na nekonečný růst. Všichni se učíme.

UDRŽ SE NA CESTĚ

Přes překážky lítej

Zase chceš něco měnit? Nauč se zůstat i
když budeš chtít odejít! Překážky Tě potkají
i v jiných oborech! Navíc začínáš úplně
znovu! Uvědom si také, co je hlavní a co Tě
odvádí od akce. Chybuj a překonávej!

ZAČNI A ZŮSTAŇ
POSOUVEJ SE POMOCÍ STRATEGIE!

http://www.fishmys.cz/


@MISAKANKO #FISHMYS
MICHAELA KAŇKOVÁ

WORKBOOKY
STRESS-FREE

START

PŘEJÍT NA MINIBOOKY

 
Tyhle workbooky jsou MULTI-PACK! Jdou k sobě

jako ruka v ruce! Navrženy přesně pro Tebe, pokud
plánuješ prorazit na internetu nebo chceš řídit

svůj život ve vlastní režii!

PROČ ZAČÍT S TĚMITO WORKBOOKY?
Hodí se Ti, pokud stále něco měníš na svém webu,

přemýšlíš o technické stránce a zapomínáš na svou
kreativitu a intuici. 

 
NEBO

Přemýšlíš nad pasivním příjmem?
 

Buď to TY! 
Nenech utéct svůj záměr a nauč se 

"Jak zaměřit vlastní sen na internetu". 

@MISAKANKO #FISHMYS
MICHAELA KAŇKOVÁ

PŘEJÍT NA MINIBOOKY

https://fishmys.cz/minibookysada/

https://fishmys.cz/minibookysada/

Jak se adaptovat
na internetu - Basic

Psaní stránky: 
O mně

Ideální
zákazník

Nalezení svého já
 
Jak být na Internetu
 
Jsem jedinečný

Ke komu mluvíš?
 
Přehled otázek
 
Tvoříme personu
 
Jak nás najdou?

Zaměření a Obsah
 
Zákazníkův život
 
Potřeby zákazníka

https://fishmys.cz/minibookysada
https://fishmys.cz/minibookysada
https://fishmys.cz/minibookysada
https://fishmys.cz/minibookysada
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