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OTVORENIE KAMENNÉHO OBCHODU K ESHOPU 
 

 Napíš si “Prečo by som ako zákazník mal navštíviť obchod?”  
Kto? Ty     Čas: 30 minút  

Tuctové dôvody ako “mám trochu lepšie ceny” nikoho nepritiahnu. Čím sa výrazne odlíši Váš obchod od iných 

v meste? 

 Zverejni správu o chystanom otvorení predajne  – na e-shope 
Kto? Ty     Čas: 30 minút  

 Pošli mailing o chystanom otvorení predajne  
Kto? Ty     Čas: 1 hod  

 Zverejni správu o  chystanom otvorení predajne – na soc.sieťach  
Kto? Ty     Čas: 30 minút  

 Zverejni správu o  chystanom otvorení predajne – na komun.portáloch  
Kto? Ty     Čas: 30 minút  

 Nafoť predajňu v interiéri i exteriéri  
Kto? Ty či fotograf      Čas: 1 hodina  

 Vytvor si samostatnú informačnú podstránku o  predajni a naplň  
Kto? Ty     Čas: 2 hodiny 

 Zverejni správu o otvorení predajne – na eshope 
Kto? Ty     Čas: 30 minút  

 Zverejni banery o otvorení predajne –  na eshope 
Kto? Ty     Čas: 30 minút  

 Pošli mailing o otvorení predajne  
Kto? Ty     Čas: 1 hod  

 Zverejni správu o otvorení predajne – na soc.sieťach  
Kto? Ty     Čas: 30 minút  

 Zverejni správu o otvorení predajne – na komun.portáloch  
Kto? Ty     Čas: 30 minút  
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 Pridaj baner o otvorení predajne na e-shop 
Kto? Ty     Čas: 30 minút  

Pôvodnú správu o pripravovanom otvorení modifikuj alebo zmaž. Zverejni správu na eshope. Priprav a pošli kampaň 

e-mailom existujúcim zákazníkom. Zverejni post na sociálne siete. Nasaď precízne cielenú PPC kampaň. 

 Nakonfiguruj notifikačné emaily  
Kto? Ty     Čas: 30 minút  

 Spusti regionálne cielenú PPC reklamu  
Kto? PPC Freelancer alebo ty     Čas: 2 hodiny 

 Pridaj nový typ dopravného OSOBNE a  platby HOTOVOSŤ  
Kto? Ty či programátor      Čas: 4 hodiny  

 Urob z predajne krátke video alebo virtuálnu prehliadku  
Kto? Ty či fotograf      Čas: 4 hodiny  

 Pridaj prvú kamennú pobočku v  porovnávačoch  
Kto? Ty     Čas: 1 hodina 

Ak na marketing využívate i porovnávače produktov HEUREKA.SK, PRICEMANIA.SK, NAJNAKUP.SK atď. 

 V službe Google Moja Firma pridaj informácie o predajni  
Kto? Ty     Čas: 30 min 

 Informuj e-mailom dodávateľov o  otvorenej novej predajni  
Kto? Ty     Čas: 4 hodiny  

 Aktualizuj svoj príbeh / históriu  
Kto? Ty     Čas: 30 minút  

 

 

 

 

 

 

 


