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“Dobrý den, potřeboval(a) bych trošku 
poladit produktové popisky, ať je to 
kreativnější a má to šťávu.”



“Poptávám copywritera, který mi napíše 
50 produktových a kreativních popisků 
pro tričko v různých barvách.”
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Malý interní průzkum: co vás odrazuje od nákupu

Cena dopravy, možnosti dopravy

Platba jen předem, platební možnosti

Nejasná politika vratek

Nejistota, že bude produkt kvalitní

Málo informací o produktech

Chybějící recenze produktů



Ani jeden člověk mi neřekl a v ani 
jednom výzkumu jsem se nedočetl, že 
lidem chybí kreativita nebo šťáva v 
textech.



Lidé se jen potřebují dozvědět vše 
důležité o produktu, dopravě, platbě a 
vaší firmě.



Co má smysl tvořit na e-shopech

Produktové popisky

Popisky kategorií

Nákupní rádce

O nás / doprava a platba / obchodní podmínky / reklamační řád

User Generated Content

(Transakční) e-maily



Produktové popisky



Produktové popisky

Buďte “brutálně” konkrétní



Pojítkem všech výrobků je velmi dobrá kvalita, spolehlivost, 
bezpečnost a snadné ovládání. XXX přináší nejnovější trendy, ale 
zachovává maximální komfort při práci na zahradě, v domě i dílně. A 
protože sází i na spolehlivost, jsou stroje této značky vybaveny 
kvalitními komponenty, nářadí vyniká precizním zpracováním. 
Moderní design, optimální parametry a dobrá kvalita jsou u značky 
XXX dostupné za smysluplné ceny.















U vína napište, z jaké je vinice a kdy bylo sklizeno
U mobilních telefonů, z jaké je distribuce (EU, svět) a poruchovost
U oblečení, z jaké je bavlny a kde se šije
U kosmetiky z čeho se vyrábí a jak voní
U krmiva z čeho přesně je složené a pro jaká zvířata je vhodné
U nábytku napište, z jakého přesně je dřeva a kdo ho vyrobil
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Jak je to velké a těžké?
Kdy mi to dojde?
Jak mi to zabalíte, nerozbije se to?
Jak to balíte, odnesu si to sám do 4. patra?
Je to v demontu? A zvládnu to smontovat nebo zprovoznit sám?



Produktové popisky

Buďte “brutálně konkrétní”

Vciťte se do kůže zákazníka

Odpovězte na všechny potenciální otázky

Pište jazykem studenta základní/střední školy a vyhněte se 
superlativům



Výjimečný
Jedinečný
Úžasný
Skvělý
Krásný





Podstatná jména

Přídavná jména

Zájmena

Číslovky

Slovesa

Příslovce

Předložky

Spojky

Částice

Citoslovce
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Důležité většinou spíš kvůli SEO než lidem

Snažte se být (alespoň) užiteční
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Nákupní rádce

Jak, Co...

Klíčové pro dlouhodobé budování důvěry i návštěvnosti

Lze propojovat s popisky produktů i kategorií

Držte se pravidla EAT a tvořte nej obsah na českém internetu

Blog, FAQ a další



Nákupní rádce

MALL.cz: z nuly na 100 000+ organic uživatelů měsíčně za tři roky

NEVA: 5× zvýšení organické návštěvnosti webu za tři roky



O nás / doprava a platba / 
obchodní podmínky / reklamační 
řád
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User Generated Content

Recenze, hodnocení, komentáře

Slouží jako sociální důkaz a potvrzení, že e-shop “žije”
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Přijetí objednávky, odeslání objednávky, výzva k vyzvednutí zboží



(Transakční) e-maily

Přijetí objednávky, odeslání objednávky, výzva k vyzvednutí zboží

Lidsky, příjemně a srozumitelně
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“Vyzvedněte si prosím objednávku na prodejně do 5 dní od obdržení 
této zprávy.”

“Vaše objednávka XXX vás čeká na výdejně Radlická 5 v Praze, 
vyzvedněte si ji prosím nejpozději v pátek 5. října do 20:00. Pokud 
potřebujete termín prodloužit, zavolejte na…”
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BONUS: psychologické faktory

Využijte pocit nedostatku: skladem poslední 3 kusy, akce končí...

Využijte pocit strachu ze ztráty: Vašich 500 Kč už dnes propadne

Vyvraťte strach z risku: záruka vrácení peněz
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Shrnutí

Copy e-shopu není o kreativitě ani šťavnatosti

Důležité je doručit veškeré potřebné informace a získat důvěru

Mluvte k zákazníkům lidsky, upřímně a přátelsky



Díky za pozornost

Jan Novák
novak@obsahova-agentura.cz
608 107 703

Honza se loučí

mailto:novak@obsahova-agentura.cz

