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Tipy:
- co zviditelnit 
- co potlačit
- vzory struktury



Tipy k vylepšení prodejní stránky,
aby se stala vaším úspěšným virtuálním prodejcem.

Potřebujete vytvořit prodejku a netušíte čím a jak začít?
Někdo se ve tvorbě cítí jako ryba ve vodě, jiný jako ve španělské vesnici.

Ať už tak nebo onak, představím vám tipy a vzory, kterými se můžete inspirovat, 
a to nejen pro prodejní stránku. Přiložený checklist pohlídá, abyste na nic nezapo-
mněla a měla vše na jednom místě. 

Prodejní stránka / Landing Page je místo, kde se odehrávají prodeje bez vaší pří-
mé účasti. Stránka má nalákat návštěvníka ke koupi, k registraci nebo přihlášení
k odběru novinek.

Recept na ideální prodejku neexistuje. Měla by však být přehledná, jasná a pře-
svědčit, že to co nabízíte, je to co návštěvník potřebuje.

Jak se říká originál je jen jeden a sama si zakládám na tom, aby můj klient měl 
originální vzhled uzpůsobený obsahu, ale také náladě, kterou chce na své klienty 
přenést. 

Říká se, že fantazii se meze nekladou, tzn. jak ji nakonec vytvoříte, záleží jen na vás, 
avšak existují základní principy a pravidla, které by se měly dodržovat, aby celek 
působil hamornicky, ladil oku a nalákal vysněné klienty.

Pokud je prodejka nesrozumitelná, příliš obecná nebo naopak zahlcená, a vizuál-
ně nepřitažlivá, pak neprodáte ani nezískáte kontakt. 

Design + obsah 
Hlavní a důležité je si přiznat, že kvalitní OBSAH je na prvním místě.  
DESIGN obsah podpoří a zviditelní. Bez kvalitního obsahu nám design jen ztěží 
pomůže. A bez obsahu není design :)

Celkově platí, nachystejte si obsah, promyslete rozmístění sekcí, textových či ob-
rázkových polí, CTA – výzvy k akci, a poté si vybarvujme…



Co zviditelnit, co potlačit?
První OBSAH potom DESIGN
Pokud se budete snažit natlačit informace do předem určených políček
a tím se omezovat…. nedopadne to dobře. Obsah je pro prodej a přesvědčení 
publika důležitý.

USPOŘÁDÁNÍ 
Myslíte, že máte všechny důležité informace napsány, ale návštěvník informaci 
nenašel? Asi je chybné uspořádání.
- Nejprve je potřeba zmínit problém, poté vyzdvihnout výhody produktu. 
- Vysvětlete, co nabízíte a pak se pochlubte referencemi.

STRUKTURA a zpestření
Že návštěvník stránku skenuje, víme. Během 6s zhodnotí, zda bude číst dál nebo 
prchne. Proto je fajn zpestřit celkový vzhled krátkými odstavci, odrážkami, bílý pro-
storem, čitelným písmem, blokem, fotografií, ikono, využívejte i boxy a sloupce.

BÍLÝ PROSTOR a přehlednost
Dejte obsahu, tlačítkům i fotografiím prostor. Netlačte je na sebe, zbytečně každé 
prázdné místo nechtějte zaplnit. Stránka musí dýchat a oči i mysl návštěvníka od-
počinout. Web ani prodejka není knížka. 

Uf, ta je DLOUHÁ
LP není slohová práce, LP plná „zbytečného“ obsahu se špatně čte, hlavně na 
mobilu. Dnes je na něm zhruba 55% publika. Schválně, čtou se vám dlouhé pro-
dejní stránky dobře? Čtete je vůbec?

NADPIS se ztratil
Jeee, on je součástí první věty v odstavci. Problém? Ano, návštěvník prodejku 
sjel  očima odshora dolů, viděl nejspíše jen holý „neformátovaný text“, řekl si 
nuda a šel o ulici dál… Titulek by měl sdělovat vaši jedinečnou prodejní nabídku a 
výhodu, kterou klient získá. Odlišen může být barvou i fontem s ohledem na bran-
dovou vizuální identitu.

Vyzdvihněte VÝHODY
Je fajn, že se mi do peněženky vejdou peníze, že mobilem natočím první zoubek 
dítěte… = funkce. Ale lepší je vědět, že budu mít také super užitek: zhubnu o 10 za 
10 a budu se cítit skvěle.



FOTO / VIDEO kvalitní především
Rozmazaná fotka s načesanou hřívou, kadeřnici, která chystá online kurz, moc 
velkou službu neudělá. Na pomalé načítání bych to nesváděla. 

MENU je ideální na odlákání 
A to je škoda, ne? Takže menu do prodejky nepatří, protože si návštěvník všimne 
„další“ nabídky v horní liště a je v tom horším případě... fuč.

RESPONZIVNÍ design
„Co to tam je za tou fotkou napsané?“, „Hm, scroluji hlavně dolů, ale tady mu-
sím i do boku?“ Hodně se na toto nastavení zapomíná a pak se prodejka zkrátka 
nedá číst.

Tlačítka / CTA
Zkuste být originální a třeba i pobavte: “pošlete mi šablonu“, „pomozte mi zvlád-
nout …“, upřesněte text na tlačítkách a tzv. Call To Action, abyste navnadila, pře-
svědčila, ujistila, že to dotyčný potřebuje. Tlačítka mějte výrazná a nepřehlédnu-
telná. Opět s ohledem na vaši brandovou identitu.

SJEDNOCENÍ s ostatní prezentací 
Pokud máte např. reklamní bannery či posty na FB, sjednoťte je se vzhledem pro-
dejky. Ať zelená reklama nepřeskočí na růžovou prodejku. A zkontrolujte si, že také 
odvádí na správnou prodejku… Chcete přece působit důvěryhodně, profi a “na-
lákat” k sobě správné lidi :)

REFERENCE přesvědčují
Máte? Ukažte je, vyšperkujte je, vysajte z nich co nejvíc. 

PLATBA převodem, platební brána
Ano, alespoň převod byste měla nabídnout. Dneska už málokdo objedná přes 
email a bude čekat na další pokyny.

FEEDBACK 
Požádejte, ideálně cílovou skupinu, o zpětnou vazbu - čte se jí dobře, našla co 
potřebovala? Získáte cenné informace a před ostrým spuštěním můžete mnohé 
zdokonalit.

DOMÉNA vlastní web
Pravda, ne každá si může dovolit spustit web, ale uvažme, že to přece jen vypadá 
lépe, usnadní se vám prezentace i práce. Na webu můžete například navázat 
i členskou sekci nebo další prodejní stránky. Také klient nabyde lepšího dojmu.



Proč BRAND VIZUÁLNÍ IDENTITA
Vaše prezentace získá profesionálnější vizáž. Budete originální, zapamatovatelná 
a nepřehlédnutelná. Nebudete vnášet do své prezentace chaos (jednou tak, po-
druhé jinak) a mást klienty. Dejte si záležet na výběru správných, odpovídajících 
barev a fontů. Měly by reprezentovat vaši značku, váš produkt a oslovit vaše vys-
něné klienty. Zda si necháte logo vytvořit na míru u grafika, zvládnete sama v gra-
fickém programu nebo vašim logem bude  jméno v hezkém fontu, je na zvážení. 
Ikony či symboly pak mohou celou identitu rozšířit a zpestřit.

DĚKOVNÁ, potvrzovací stránka, formuláře, newslettery
Myslete i na tyto části, které neodmyslitelně patří k vaši prezentaci. I zde připome-
nu, abyste byla jednotná a využívala brand identitu.

- - - - - - - - - - - - 
Nyní se přesuneme ke vzorům STRUKTURY PRODEJNÍ STRÁNKY.
Obdobných vzorů najdete v online prostředí mnoho, nabízené dva jsou souhr-
nem mnoha z nich, které doplňuji o své tipy a zkušenosti z realizací. Vzory nejsou
v žádném měřítku, tzn. že políčka mohou mít různou délku, šířku. Jedná se o hru-
bý náčrt, kam co můžete umístit. Některé části můžete rozšířit i násobit.

- - - - - - - - - - - - 

Závěrem bych zmínila, pokud cítíte, že potřebujete s tvorbou nebo redesignem 
prodejní stránky pomoci, neváhejte se ozvat. Taktéž nabízím audit prodejky, 
při kterém doporučím co vylepšit.

veronika.vaska@email.cz
www.vaska-design.cz

Zmíním také, že jsem spolutvůrcem projektu Podnikej hravě, kde se můžete inspi-
rovat, motivovat, ladit své podnikání nebo hledat tu správnou cestu. Zaměřujeme 
se mimojiné na strategii, marketing, brand design a tvorbu webu nebo prodejek.
Podporujeme pokročilé podnikatelky i začínající, které oceňují možnost splátek.

www.podnikejhrave.cz
www.facebook.com/groups/podnikejhrave

mailto:veronika.vaska%40email.cz%20?subject=Z%C3%A1jem%20o%20spolupr%C3%A1ci
https://www.vaska-design.cz 
https://www.podnikejhrave.cz/
https://www.podnikejhrave.cz 
https://www.facebook.com/groups/podnikejhrave 


Ideálně na 2 scrolly (na PC)

Nadpis - titulek (H1), který zaujme a sdělí potřebné -> cíl

Snímek - foto, které podpoří nabízené produkty / služby
-> zaměřeno na problém

CTA - jasná výzva k akci, žádost o info aj.

Reference,  
hodnocení

Sekundární nadpis (H2)

Hodnota - funkce produktu / služby -> co klient získá

Foto - video

Výhody podrobněji

Reference

Výhody a detaily, záruka

CTA

CTA

vaska-design.cz

LANDING PAGE | PRODEJNÍ STRÁNKA - vzor č.1 



Ideálně na 2 scrolly.

Nadpis - titulek (H1), 
který zaujme  

a sdělí potřebné
-> cíl

Foto - video, které podpoří 
nabízené produkty / služby
-> zaměřeno na problém

Výhody,
užitek

Reference, hodnocení

Foto - video

Výhody a detaily, záruka

CTA

vaska-design.cz

LANDING PAGE | PRODEJNÍ STRÁNKA - vzor č.2

Produkty

CTA

Reference

CTA



Ideálně na 2 scrolly.

Nadpis - titulek (H1), 
který zaujme a sdělí potřebné

Foto- video, které podpoří 
nabízené produkty / služby

Výhody,
užitek

Reference, hodnocení

LANDING PAGE | PRODEJNÍ STRÁNKA- tipy, checklist

CHYTLAVÝ NADPIS, 
PODNADPIS, obsah S T R U K T U R A

KVALITNÍ FOTOGRAFIE

ODRÁŽKY
1. čísla
a)   písmena
**  symboly
 ikonky

MENU

B Í L Ý   P R O S T O R 
NECHEJTE STRÁNKU DÝCHAT A KLIENTA ODPOČINOUT

PŘEVOD, PL. BRÁNA RESPONZIVNÍ DESI

Délka, rozložení, tvary, obrázky s rozvahou a „Mírou“ :)

CTA
ORIGINÁLNÍ

I D E N T I T A prezentujte se sjednoceně 

„REFERENCE“

vaska-design.cz



Bez mého souhlasu nelze tento dokument ani její části kopírovat nebo sdílet.

© Veronika Váská - Bobková 2022

vaska-design.cz

„Přeji tvůrčí mysl a mnoho klientů,

kteří dají vašemu podnikání smysl.“

https://vaska-design.cz

