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Export 
do zahraničia 
pomocou 
online 
marketingu

> Mohlo by byť užitočné: 5 rozdielov medzi B2C a B2B online marketingom

Téma exportu do zahraničia pomocou online marketingu je aktuálna viac ako kedykoľvek predtým. 
A to platí dvojnásobne pre lokálne slovenské firmy, pre ktoré by mal byť export jedným z kľúčových 
strategických krokov. 

Nemám v pláne v tomto článku písať o tom, aké je Slovensko malé. Skôr by som rád zhrnul poznatky 
z posledných pár rokov, počas ktorých sme sa venovali aj exportným klientom. Videli sme totiž pomerne 
veľa úspešných, ale aj neúspešných pokusov, ako sa slovenský e-shop alebo firma snažili presadiť na oko-
litých aj vzdialenejších trhoch. 

O exporte do zahraničia cez online marketing sme písali a prezentovali ešte v roku 2013. Ak by to nieko-
ho zaujímalo, k dispozícii je stále aj pôvodná prezentácia na Slideshare. Princípy síce zostali rovnaké, 
ale veľa sa zmenilo z pohľadu nástrojov, stratégie a, samozrejme, aj poznatkov, ktoré máme dnes.

Podľa štúdie Boston Consulting Group ešte z roku 2013 bude globálny obchod rásť tempom 5 % ročne 
až do roku 2030. Pritom digitálna ekonomika krajín G20 je už dnes 4. najväčšou ekonomikou sveta.

>

https://visibility.sk/blog/be-visible-videoblog-70-5-rozdielov-medzi-online-marketingom-pre-b2b-a-b2c/
https://www.slideshare.net/visibility/ako-expandova-do-zahraniia-pomocou-online-marketingu
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Rovnaká štúdia taktiež rozdeľuje krajiny podľa ich pripravenosti z pohľadu e-commerce, kde  tiež vidíme 
celkom zaujímavé porovnania:

Nemusím asi viac písať o tom, ako internet a jeho využitie rastú, a že bude stále viac prirodzené využívať 
internet aj pri exportných aktivitách firiem. 

Poďme sa radšej pozrieť na to, na čo je dobré myslieť pri exportných ambíciách.

> Celkový globálny rast obchodu sa predpokladá, že bude ročne v priemere až 5% každý rok 
do roku 2030
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Ak ako firma vstupujete na úplne nový trh a nepatríte medzi globálne známe značky, narážame hneď 
na prvý problém. Na danom trhu vás vôbec nikto nepozná a začínate od nuly. A to môže byť celkom 
problém, keďže potenciálni zákazníci si často vyberajú aj podľa predchádzajúcich odporúčaní, referencií 
či spontánnej znalosti značky. 

Svedčia o tom aj štatistiky z Google Consumer Barometer, ktoré hovoria, že napríklad v takom Poľsku 
sa až 60 % ľudí vo finále rozhoduje medzi 1-2 značkami:

> How many brands did people consider before product purchase?

one

two

three

four

five and more

none in particular

Brand
vs. 
USP

>

31%

28%

15%

13%

4%

5%

http://Google Consumer Barometer
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Tu môžeme vidieť, že byť pri nákupoch pre zákazníka „top of mind“ voľbou je naozaj kľúčové. Čo teda 
vieme urobiť s tým, ak sme na trhu úplne nový hráč a nemáme výhodu toho, že nás zákazníci poznajú? 

Jednoznačne musíte byť top vo všetkom ostatnom. Musíte mať top produkt za skvelé ceny, perfektný 
zákaznícky servis, prepracovanú webovú stránku a hlavne musíte v očiach potenciálneho klienta vzbudiť 
dôveru. A to tým, že nebudete vystupovať ako anonymná stránka zo zahraničia, ale jasne sa na stránke 
priznáte k tomu, čo ste, čo robíte, prečo práve vy a podobne. Žiadne info@..., ale klient musí u vás 
na stránke nájsť všetky relevantné osoby v tíme, priame kontakty a referencie od zákazníkov. 

Vás potenciálny klient musí prísť na web, ktorému bude dôverovať. Urobte si sami na sebe test na 
vybraných stránkach. Ktorému z týchto dvoch webov dôverujete viac?

Samozrejme, ani jeden z webov nie je ideálny, ale keď som dal náhodným desiatim ľuďom vybrať jeden 
web podľa dojmu a pocitu, tak si 7 z nich vybralo web B. To znamená, že dojem z webu vie výrazne na-
pomôcť hlavne v situácii, keď o vás ľudia predtým ešte nikdy nepočuli.

Musíte do popredia tlačiť svoje USP (unique selling proposition). Či už v podobe produktu, služieb, 
kvality servisu alebo tímu ľudí, ktorý máte. A ideálne to všetko skombinovať v podobe naozaj kvalitného 
a graficky moderného webu. 

>>
21
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Základným kameňom úspešnej exportnej stratégie cez internet je samotná príprava a prieskum. 
Z pohľadu otázok je určite relevantné mať pokope odpovede na nasledovné otázky:

> > >
Potencial trhu Náklady na vstup Bariéry vstupu

Prieskum 
trhu 
a jeho 
špecifiká

>

> Veľkosť potenciálneho 
trhu
> Online populácia
> Aktívny záujem o daný 
produkt/službu
> Makro-ekonomické 
parametre
> Špecifické parametre 
pre dané odvetvie

> Náklady za preklik/zobra-
zenie
> Veľkosť relevantnej 
návštevnosti
> Sila konkurencie
> Saturovanosť trhu

> Lokalizácia aktivít
a kampaní
> Dane
> Legislatíva
> Logistika
> Cena doručenia
> Platobné metódy

> Mohlo by byť užitočné: 10 otázok pred plánovaním nového projektu

http://10 otázok pred plánovaním nového projektu
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Z takto zozbieraných dát si vieme vytvoriť vizuálny graf rastu a potenciálu napríklad aj trhov 
v CEE regióne:

Na grafe porovnávame cenu za preklik s medziročným rastom daného trhu a, samozrejme, jeho veľkosť 
(pozn. dáta v grafe sú za rok 2014). 

Aby sme boli ale ešte konkrétnejší, tak v rámci prieskumu trhu sa oplatí investovať čas aj do nasle-
dovných informácií:

>

>

>

Internetové štatistiky trhu:

Informácie o správaní sa užívateľov:

Internetový ekosystém:

> HDP a populácia
> využívanie internetu a jeho penetrácia
> využívanie mobilov a mobilných pripojení
> dlhodobé aj krátkodobé trendy
> prerozdelenie trhu z pohľadu smartphonov
> trh so sociálnymi sieťami a internetovými vyhľadávačmi

> nákupné správanie
> typická nákupná cesta
> využívanie jednotlivých zariadení a technológií počas nákupnej cesty

> internetové vyhľadávače
> affiliate siete
> sociálne siete
> reklamné systémy
> porovnávače cien
> hlavné spravodajské portály a portály relevantné k segmentu klienta
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Internet je plný užitočných nástrojov, ktoré vedia pomôcť s prieskumom trhu, analýzou správania sa uží-
vateľov či s pochopením toho, čo cieľová skupina naozaj chce. V nasledujúcej prezentácii sme pripravili 
jednoduchý prehľad užitočných online nástrojov:

Užitočné
nástroje

>

https://www.slideshare.net/visibility/uzitocne-online-nastroje
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Konkurencia
>
Ak poznáte svoju konkurenciu na vybranom trhu, je celkom užitočné pozisťovať si, čo za aktivity robia 
a ako sa im v online priestore darí. Úplne najjednoduchšie je spustiť aspoň minimálne PPC kampane 
vo vyhľadávaní na Google a pozrieť si takzvaný „auction insights report“, ktorý vám povie, kto ďalší 
na vybrané slová inzeruje a v akom relatívnom objeme:

Užitočný vie byť aj komerčný nástroj 
Adgooroo, ktorý analyzuje konkuren-
ciu v platenom vyhľadávaní a posky-
tuje rôzne štatistiky o trhu aj o 
samotných hráčoch.

https://www.adgooroo.com/
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Veľmi odporúčam aj nástroj SimilarWeb, ktorý dokáže pomerne presne ukázať návštevnosť vybraných 
stránok a iné zaujímavé metriky. Dáta treba brať s rezervou, ale môžu pomôcť pri porovnávaní sa 
s konkurenciou:

V neposlednom rade odporúčam využívať aj rôzne rebríčky a zoznamy. Porovnávače cien väčšinou 
také majú. Vy si potom viete prezrieť e-shopy v rôznych kategóriách podľa hodnotení a obľúbenosti. 
Nemecký Idealo to má napríklad tiež:

> Mohlo by byť užitočné: Odhadovanie návštevnosti iných stránok

https://www.similarweb.com/
http://Odhadovanie návštevnosti iných stránok
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Lokálny 
online 
ekosystém

>

Lokálny ekosystém spomíname už vyššie pri prieskume trhu. Je to pomerne dôležitá vec, pretože 
ak chceme využiť napríklad reklamu vo vyhľadávaní (PPC) ako jeden z hlavných exportných kanálov 
pre náš web, je dobré vedieť, aké vyhľadávače sa vlastne na tom ktorom trhu používajú. 

Je stále veľa krajín, kde nie je Google dominantný alebo mu minimálne sekundujú aj iné vyhľadávače. 
Nemusíme chodiť ďaleko. V Českej Republike si pomerne dobre vedie Seznam.cz so svojím reklamným 
systémom sKlik. Obdobne potom nájdeme lokálne alebo globálne vyhľadávače s nezanedbateľnými 
trhovými podielmi aj v iných krajinách (Rusko, UK a pod.).
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Z pohľadu sociálnych sietí môže prísť vhod napríklad aj social marketing report od Socialbakers, ktorý 
aktualizovane prináša pohľad na počty užívateľov jednotlivých sociálnych sietí, ich interakcie či najpop-
ulárnejšie značky:

Na internete nájdete pomerne veľa zdrojov, kde si môžete pozrieť miestne podiely vyhľadávačov. 
Jeden z príkladov zo stránky ReturnOnHow z roku 2015:

https://www.socialbakers.com/resources/reports/
http://returnonnow.com/internet-marketing-resources/2015-search-engine-market-share-by-country/
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Ak je vaša stránka z e-commerce biznisu, určite vás budú zaujímať alternatívne reklamné siete na
danom trhu alebo najväčšie porovnávače cien. Neexistuje univerzálna stránka, kde by sa tieto informá-
cie agregovali, takže treba jednoducho googliť. Prídete tak napríklad na to, že v Nemecku sú top 
porovnávače cien tieto:

> Social Media Statistics for the top 20 brands in Austria

> Avarage Number of Fans / Followers                        > Avarage Number of Admin Posts 

>
>

>

>
>>

>

>
>

>
>
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Lokálnosť
webu

>
Určite by som nepodceňoval takzvanú lokálnosť v očiach potenciálneho klienta v danej krajine. Už som 
to trochu načrtol v úvode, kde som písal o sile značky a vyvolaní pocitu dôvery na webovej stránke 
firmy, o ktorej človek nikdy predtým nepočul.

Ak chceme docieliť čo najväčšiu lokálnosť webu, treba zabezpečiť:

> preklad lokálnym človekom z odboru
> lokálnu doménu pre web
> lokálne telefónne číslo a kontakty
> ideálne aj lokálnu firmu, ktorá za webom stojí
> lokálnu kontaktnú osobu
> lokálne referencie
> lokálne príklady na webe (použitia, obrázkov a pod.)

>

>
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>

>

Tuli.cz 
(slovenský e-shop v CZ s českou firmou)

Prirodzene, nie vždy je možné mať kompletne všetko, hlavne nie pri štarte projektu. Založenie lokálnej 
firmy môže byť dlhší, finančne aj administratívne náročnejší proces. Skôr som chcel načrtnúť ideálny 
stav, ktorý by ste sa mali snažiť dosiahnuť. A to hlavne, keď sa biznis v danej krajine rozbehne a osvedčí. 

Občas rozhodujú drobnosti a v očiach potenciálneho klienta môže zavážiť aj to, či je to miestna firma 
alebo nie, hlavne keď o e-shope nikdy predtým nepočul:

Prirodzene, nie vždy je možné mať kompletne všetko, hlavne nie pri štarte projektu. Založenie lokálnej 
firmy môže byť dlhší, finančne aj administratívne náročnejší proces. Skôr som chcel načrtnúť ideálny 
stav, ktorý by ste sa mali snažiť dosiahnuť. A to hlavne, keď sa biznis v danej krajine rozbehne a osvedčí. 

Občas rozhodujú drobnosti a v očiach potenciálneho klienta môže zavážiť aj to, či je to miestna firma 
alebo nie, hlavne keď o e-shope nikdy predtým nepočul:



17

Jazyk vytvára pri exporte jednu z najväčších bariér. Naozaj len málo ľudí je ochotných nakúpiť 
na neznámom webe, navyše ak je ešte k tomu aj v inom jazyku. Samozrejme, situácia sa mení, 
ak značku poznajú. Amazon nemá problém predávať na anglickom webe aj na Slovensku či v Maďarsku. 

Predstavte si ale Datart.sk, ktorý pôjde do Maďarska s anglickou mutáciou webu. Nemysliteľné. 
Buď sa pripravíte o 90 % potenciálu vybraného trhu, alebo sa pustíte do tvorby lokálneho obsahu. 

Nemusíte komunikovať naplno na všetkých trhoch, kde cez web predávate, ale minimálne obsah webu 
by mal byť v stopercentnom stave z pohľadu lokálneho obsahu. Preto je vždy užitočné, ak máte v tíme 
osobu, ktorá vie plynule v danom jazyku komunikovať, zjednoduší sa tak zákaznícka podpora a zvýši 
sa aj dôveryhodnosť webu. 

Jazyk
a komunikácia

>
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Určite zabudnite na automatizované preklady alebo preklady ľuďmi, ktorý nemajú daný jazyk ako mater-
inský. To radšej nechajte web v angličtine. 

Výnimku tvoria naozaj globálne produkty a služby, kde jazyk nerozhoduje a aj potenciálny zákazník ráta 
s tým, že sa komunikuje v angličtine. Náš klient, výrobca tyčiniek Tekmar, sa napríklad celosvetovo profi-
luje ako výrobca prakticky pre celý svet.

Znovu ale platí, že vy musíte najlepšie poznať svoju cieľovú skupinu a jej zvyklosti. Pokojne sa môže stať, 
že je pre vás dôležitý napríklad francúzsky trh a práve pre Francúzov môže byť angličtina problém, i keď 
zvyšok sveta s tým problém nemusí mať.>> >

>>
> >
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Cenotvorba vie mať viac úskalí. Vie byť prospešná k tomu, aby ste na webe viac predávali alebo ste 
vytvorili v očiach zákazníkov dojem, že je niečo lacnejšie ako v skutočnosti. Na druhú stranu viete 
vytvoriť takú neprekonateľnú bariéru, že si ľudia od vás jednoducho nebudú objednávať.

-> Mohlo by byť užitočné: Psychológia naceňovania

Znovu sa bavíme o trhovo špecifických parametroch. Na Slovensku sme napríklad zvyknutí na systém 
dobierky. V niektorých segmentoch by sa bez dobierky nedalo ani len fungovať (móda, pneumatiky 
a podobne). 

Platba kartou je, samozrejme, stále bežnejšia a sú krajiny, kde je platba kartou už teraz dominantnou 
platobnou metódou a inak sa platiť v podstate ani nedá (napr. Švédsko). Inak zamiešavajú karty aj rôzne 
lokálne platobné brány a systémy. Toto všetko úzko súvisí s cenotvorbou. Vždy musíte kalkulovať 
s nákladmi, na tú ktorú platobnú metódu a taktiež náklady spojené s vráteným tovarom, reklamáciami 
a podobne. A v neposlednom rade sú tu aj náklady na doručenie tovaru k zákazníkovi. Niekde je lepšie 
cenu zahrnúť do finálnej ceny produktu s tým, že je doručenie aspoň naoko zadarmo. Inde to však urobiť 
nemôžete, pretože napríklad väčšinu vášho biznisu tvoria cenové porovnávače a neboli by ste cenovo 
konkurencieschopní.

Druhým aspektom z pohľadu cenotvorby sú zľavy. Niektoré krajiny sú postavené na zľavách (napr. Česká 
Republika), inde si dlhodobou zľavovou politikou môžete pokojne aj poškodiť (napr. Rakúsko). Do toho 
ešte prichádzajú zľavové portály. Veľa firiem stroskotalo práve na tom, že svoj marketing postavili 
na pravidelne sa opakujúcich akciách na zľavových portáloch, čo vytvorilo u ich zákazníkov návyk 
na tieto akcie a v normálnych cenách neboli schopní vôbec predávať. 

A takisto sa treba zamyslieť aj nad splátkovými systémami. Niektoré krajiny by bez možnosti platieb 
na splátky ani nevedeli fungovať, inde zase nemajú klienti problém zaplatiť rovno.

Cenotvorba
>

>

https://visibility.sk/blog/psychologia-nacenovania/
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Produkt
>
Je veľmi pravdepodobné, že na každom trhu vám bude fungovať iný produkt. Alebo minimálne inak 
balený či profilovaný. V poslednej dobe často čítame o rôznych testoch rovnakých výrobkov naprieč 
krajinami. Nutella na Slovensku a Nutella v Rakúsku, rozdielne balenia, gramáže a niekedy aj zloženie. 
Nie vždy to je čisto marketingový ťah. Niekedy treba naozaj produkty upraviť, aby ich miestny trh prijal.

A niekedy je potrebné zmeniť aj celkovú identitu, pretože váš produkt je buď veľmi lokálne pripravený, 
alebo sa na danom trhu nachádza konkurencia, od ktorej sa treba odlíšiť. Tu je niekoľko príkladov 
značiek, ktoré sa na trhoch odlišujú:

> >
Budweiser/ Budvar Danone

https://www.fastcocreate.com/3055388/infographic-of-the-day/these-brands-go-by-different-names-in-different-countries-and-its-jus/5
https://www.fastcocreate.com/3055388/infographic-of-the-day/these-brands-go-by-different-names-in-different-countries-and-its-jus/5
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A už spomínané rozdiely vo veľkostí balení či gramáži:

> Zdroj

> Zdroj

>
Choco Pops

http://i.huffpost.com/gen/2210434/images/o-MCDONALDS-CUP-SIZE-facebook.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/a8/83/27/a88327e8bab28d11628f1c156f3d9294.png
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Logistika
>
Logistika sa hlavne pri e-commerce stáva kľúčovou vecou. Ľudia sú zvyknutí dostávať tovar čo najrýchle-
jšie, o čom svedčí napríklad aj trend z UK, kde je doručenie tovaru v ten istý deň hlavným trendom 
pre rok 2017. 

Lenže s rýchlosťou logistiky často rastú aj náklady, a preto je veľmi dôležité mať jasno v tom, ako rýchlo 
chceme doručovať (alebo to očakávajú zákazníci), do akých krajín a prípadne aj to, v akom objeme. 

Veľakrát sa viete dostať k lepším cenám práve vďaka objemu. Veľmi užitočnou môže byť aj blízkosť logi-
stického skladu k hraniciam s inou krajinou. Doručenie balíka zo Slovenska do Maďarska vás môže vyjsť 
napríklad na 10 eur, ale ak ste blízko hraníc s Maďarskom, stačí sa previezť cez hranice a pokojne to budú 
3 eurá s lokálnou spoločnosťou. Pri určitom dennom či týždennom objeme sú to už zaujímavé čísla. 

Takisto prichádzajú do úvahy aj takzvané drop-shipping služby, ktoré umožňujú skladovať a logisticky 
distribuovať váš tovar bez toho, aby ste sa vy o to museli fyzicky starať. Niektoré firmy si potom otvárajú 
alebo najímajú takéto centrá v krajinách, odkiaľ sa im najlepšie obsluhujú ich cieľové krajiny. 
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10 tipov
na záver

>

Na záver by som rád zhrnul niekoľko praktických tipov, ktoré vám pomôžu, ak si pripravujete exportnú 
stratégiu pomocou online marketingu. Niektoré som už vysvetlil v texte vyššie, ale je dobré si to zhrnúť 
aj v bodoch:

Nezabudnite, že ideálne je skombinovať rodeného hovorcu z vybranej krajiny spolu s odborníkom 
v odbore, v ktorom podnikáte. A Angličan nie je Američan. Aj drobné slangové rozdiely v jazyku dokážu 
niekedy zamiešať karty, samozrejme, v negatívnom slova zmysle.

Občas sa oplatí obrátiť sa na vybranú obchodnú komoru alebo asociáciu v danej krajine. Dosť často 
mávajú podporné programy pre exportujúce firmy a vedia pomôcť s prieskumom trhu, založením firmy 
či dokonca s nájdením obchodných partnerov a dosť často úplne zadarmo.

Fungujú tak napríklad Britská Trade & Investment Agency (UKTI-CEE.com) a mnoho ďalších agentúr pre 
rozvoj medzištátnych obchodných spoluprác.

>

>

1. Native speaker z odboru

2. Pomoc lokálnej asociácie alebo obchodnej komory
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Veľmi dokážu pomôcť pri rozvoji obchodných aktivít na novom trhu kontakty s firmami z podobného 
alebo rovnakého segmentu, kde si vzájomne nekonkurujete, ale sa skôr dopĺňate. Ak napríklad predá-
vate cyklistické oblečenie, skúste nadviazať obchodný vzťah s miestnym predajcom bicyklov alebo iného 
tovaru vo vašom segmente. Občas z toho vzíde celkom zaujímavá spolupráca.

Celý svet je jeden veľký obchodný potenciál. Na druhej strane každá krajina má svoje špecifiká a nie je 
dobré začínať naraz na viacerých trhoch, hlavne ak s exportom len začínate. Skúste na 2-3 mesiace jeden 
trh, overte si, že všetko funguje, ako má (logistika, reklamácie, komunikácia a obchodný model) a až 
následne sa rozširujte ďalej. 

Ešte pred spustením lokálneho webu alebo e-shopu odporúčam osloviť 5-10 lokálnych ľudí na jed-
noduchý test. Dajú vám pripomienky k webu, k produktom, textom či celkovo k biznis modelu a môžete 
sa tak vyvarovať veľkým problémom po spustení. Netreba teda robiť veľké a drahé testovania. Už 5 ľudí 
vie odhaliť na webe 70-80 % chýb.

Určite odporúčam produkty alebo služby testovať. Každý trh má iné zvyklosti. Ak ste mali na Slovensku 
najpredávanejší produkt s obsahom 500 ml, v Rakúsku to môže byť pokojne aj jeden liter. 

Takisto ľudia inak reagujú na akcie. Jeden trh vie fungovať len s percentuálnymi zľavami, inde funguje 
lepšie 2+1 zadarmo. Testujte nielen produkty samotné, ale aj ich zobrazenie, cenotvorbu, akcie, popisky
a formát.

Bez dôkladnej zákazníckej podpory to v dnešnej dobe nepôjde. Treba dať ľuďom všetky možné kontak-
tné kanály. Od sociálnych sietí, cez e-mail až po telefón či chatovaciu aplikáciu. A hlavne rýchlo a efek-
tívne. Ak sa vám o to bude starať jeden obchodník, ktorý má na starosti 10 ďalších trhov a jeho odpoveď 
príde za 7 dní, niekde je určite chyba.

>

>

>

>

>

3. E-shopy alebo firmy z rovnakého segmentu

4. Nezačínajte viac trhov naraz, ale učte sa

5. Spravte si jednoduchý test s lokálnymi ľuďmi

6. Testujte produkty

7. Myslite na zákaznícku podporu

>
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>

Aj pri exporte platí, že ak nemáte na niečo 100 % kapacitu, radšej to nerobte vôbec. Radšej si vôbec 
neotvárajte lokálny Facebok alebo Twitter účet, ak tam neplánujete pravidelne komunikovať a mal by 
existovať len „naoko“. Venujte sa veciam naplno. Keď tak si urobte priority.

Legislatívna stránka veci vie pekne zavariť. Netýka sa to len produktov (licencie, registrácie a pod.), ale 
aj webu samotného a inzercie na internete. Aj taký Google má pravidlá pre reklamy a veľké obmedzenia 
vás čakajú napríklad pri medicínskych produktoch, gamblingu a podobne. 

Na Slovensku sa smie gambling oficiálne inzerovať na internete len v prípade, že je daná firma väčšino-
vo vlastnená zo Slovenska a má národnú licenciu. Podobných drobností a zádrheľov na lokálnej úrovni 
môže byť vo svete pomerne veľa. 

Nikdy nevzbudíte dôveru v očiach potenciálneho klienta, ak nebudú na webe kompletné kontaktné 
údaje, neuvidí ľudí, ktorí pracujú na druhej strane alebo mu inak neukážete, že fungujete, máte svoju 
históriu, zamestnancov aj klientov. 

Na webe to viete rôzne zobraziť. Či už pomocou testimonialu, referencií, prípadových štúdií, informácii 
o tom, čo ste zač, akú máte históriu, víziu, hodnoty firmy, kto za firmou stojí a podobne. Jednoducho 
web, z ktorého je cítiť, že sú za ním ľudia a firma so svojou históriou aj budúcnosťou. 

>

>

>

8. Radšej niečo nerobiť, ako to robiť málo

9. Pozor na lokálnu legislatívu

10. Nepôsobte anonymne

> >
>>

> >
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Záver
Internet výrazne uľahčuje export pre mnoho firiem. 
Na druhej strane si ale myslím, že sa aj tak dá „spáliť“ 
pomerne veľa peňazí, ak sa nevenuje dostatočne veľa 
času príprave a stratégii. A aj potom to bude často na 
princípe „pokus/omyl“. Hlavne, ak neexistujú dáta, z 
ktorých by sa mohlo dopredu vychádzať. 

Juraj Sasko je CEO digitálnej agentúry VISIBILITY.
Online marketingu sa venuje už viac ako 10 rokov.
Vyštudoval Coventry University v UK, VUT v Brne a
MBA v ecommerce získal na LIGS University, USA.
Zakladal Asociáciu digitálnych marketingových
agentúr ADMA a aktuálne pôsobí aj ako sales
tréner Google na Slovensku a v Českej Republike.
Prednáša a školí na univerzitách, konferenciách a
jeho profesné zameranie sa stále viac príkláňa k
obchodu v online marketingu.

www.sasko.info
sasko@visibility.sk
www.linkedin.com/in/sasko

O autorovi

Juraj Sasko

http://www.sasko.info
mailto:sasko%40visibility.sk?subject=
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Visibility je medzinárodná internetová
marketingová agentúra. Naším poslaním je
zvyšovať hodnotu vašej firmy a značky a starať
sa o vašu reputáciu v online prostredí.

/ see you digitALL!

 info@visibility.sk
www.visibility.sk
www.reputation.sk

>

>

>
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