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Affiliate na sociálních sítích – facebookové stránky 

Vydělávat jako affiliate partner na své vlastní stránce není nic těžkého, pokud pochopíte hlavní principy. Jedná se 

o budování komunity lidí, kteří mají společný zájem. Teprve po vybudování komunity můžete dlouhodobě propagovat 

produkty či služby a inkasovat provize. Právě komunita zaměřená na určitý obor nebo zájem je vaším klíčem k úspěchu na 

webových stránkách i sociálních sítích. To platí všeobecně! 

Ačkoliv se v kurzu věnuji sociálním sítím všeobecně a z širší perspektivy, tento BONUS je věnován pouze tomu, jak 

vydělávat tím, že si vytvoříte vlastní stránku na Facebooku. Zájemci o to, jak vydělávat i prostřednictvím ostatních kanálů, 

dostanou další konkrétní návody v kompletním programu.  

 

Zvládne to opravdu každý. Pokud myslíte, že o něm nic nevíte, nebrání vám to v tom, abyste začali něco dělat. S velkou 

pravděpodobností totiž již marketing na sociálních sítích děláte (pokud jste dnes nezapnuli PC poprvé v životě). Je důležité 

myslet na to, že marketing na sociálních sítích není o tom, že dnes založíte profil a zítra se vám pohrnou objednávky. 

Facebook 

Na Facebooku můžete vydělávat mnoha způsoby, zde se dozvíte o tom nejefektivnějším, který vám může přinést 

dlouhodobou prosperitu, a to i v případě NULOVÉ INVESTICE. Když dokážete vybudovat komunitu na Facebooku, velmi 

rychle můžete růst i jinde, čeká na vás svět internetu – vlastní webové stránky, YouTube, e-mailing. Možností, jak využít 

tento dobrý základ, jsou desítky. Postup může být i obrácený. Pokud nyní podnikáte a nedaří se vám, může vás 

facebooková stránka zachránit. Nebo podstatně navýšit vaše příjmy, protože na ní můžete prodávat i věci, které se na váš 

web nehodí, a přitom souvisí s vaším oborem :). 

http://samuel-hornek.cz/ebook/kurz-affiliate-marketingu/
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Na Facebooku můžete vydělávat v řadě kanálů*: 

(* Kanál = zdroj vašich příjmů. Místo, kde se uživatel dozví, uvidí informaci a následně zakoupí nebo objedná produkt či službu – vy z toho 
můžete mít zisk nebo v případě affiliate – provize.) 

 Jak můžete propagovat na Facebooku? 

Facebook má oproti ostatním sociálním sítím velkou výhodu. Umožňuje totiž použít množství reklamních prvků, které jdou 

velmi dobře cílit. Existuje zde také celá řada možností, jak budovat komunitu bez nutnosti finanční investice. Propagujete 

pomocí: 

1. osobních profilů 

a. příspěvky/stav 

b. fotky, alba, videa s odkazy 

c. události 

2. stránek 

a. stejné možnosti jako osobní profil 
b. placená reklama v kanálu vybraných příspěvků 
c. placená reklama v pravém sloupci 

3. skupin 

a. propagace v cizích skupinách 

b. propagace ve vlastní skupině 

4. placené inzerce 

Můžete propagovat téměř cokoliv, měřit výkonnost a platit za zobrazení nebo za proklik. Propagovat můžete pomocí 

reklamy v pravém sloupci, propagovaných příspěvků, propagací aplikací, propagací událostí, propagací stránky atd. 
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Nejdůležitější je obor, který si pro vydělávání vyberete. Řada oborů je na Facebooku relativně obsazená, ale jen 

málokdo umí svou stránku dlouhodobě prezentovat a prodávat na ní (to je to hlavní). Pokud ještě v ničem 

nepodnikáte, a přitom chcete vydělat na Facebooku díky affiliate, doporučuji si vybrat obor, který vás baví a kterému 

rozumíte. Vyberte si opravdu svůj koníček. 

 

Pokud již podnikáte, máte třeba svůj web nebo e-shop, volte podobný postup. Najděte si koníčky, které souvisí 

s vaším oborem. Každý milovník nějakého hobby bude velmi rád sdílet a dávat like stránce, která mu přináší zajímavé 

informace z oboru, který ho zajímá a baví. Pro každý koníček ovšem potřebuje nadšenec dříve či později nějaké 

zboží, informace nebo služby. Takže pro každého, kdo dá „LIKE“ vaší stránce, můžete kdykoliv vytvořit potřebu 

k zakoupení nějakého produktu. Jistě mi dáte za pravdu, že čím déle vydrží člověk u jednoho hobby, tím dražší věci 

a doplňky si pořizuje – a tím větší provize na vás čekají. Velkým BONUSEM pro vás bude, že když si vybudujete 

komunitu na Facebooku a budete to dělat dobře, zcela jistě se vám ozvou i inzerenti. Nebo můžete začít v tomto 

oboru podnikat. 

Název stránky 
Druhou nejdůležitější věcí, která vás čeká, je správný výběr názvu stránky pro váš obor. Název stránky má být 

„liknutelný sám o sobě“, musí být jasně identifikovatelný – tvořit brand, zároveň by měl být trochu 

zábavný/kontroverzní/lákavý. Určitě by se vaše stránka neměla jmenovat příliš dlouze a neměla by nutit lidi 

k přemýšlení (pak se cítí hloupě), existují ale samozřejmě výjimky. 

Pokud již máte web/doménu nebo podnikáte pod svým jménem, můžete stavět stránku na stejném názvu. 

EXISTUJÍ situace, kdy to nedoporučuji – tedy pokud máte jako doménu všeobecné jméno „Jana Nováková“ nebo 

nevhodnou doménu (nevhodnou doménou pro název stránky na Facebooku je například: „www-Levne-Koberce.cz 
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nebo www.autoservis-brno.cz). Je pravda, že to přesto může fungovat, ale nevybudujete komunitu a nevyužijete 

plný potenciál Facebooku. 

 

Jak vybrat název stránky na Facebooku?  
 

Nejsnáze problematiku názvů stránek pochopíte na příkladech. Například společnost prodávající software – antivir 

– může mít název facebookové stránky „Nesnášíme viry“. Stejně jsem postupoval já při výběru názvu pro prodej 

spodního a erotického prádla, název stránky je tedy „Erotika není zločin“. 

Pokud byste chtěli na Facebooku propagovat například „Květinářství v Horní Lhotě“ není nejlepší zvolit název stránky 

„Květinářství Horní Lhota“. Proč? Zbytečně se připravujete o potenciální fanoušky, kteří nejsou obyvateli Horní Lhoty. 

Daleko lepším názvem pro stránku bude „Milujeme květiny, ale nejsme Hipíci“ nebo stránku zaměřenou na ženy 

„Chceme květinu každý den“ nebo všeobecnější „Květinový svět“, „Barevný svět květin“, „Ženu ani květinou“ atd.  

Někdy je naopak stejný název stránky žádoucí. Například firma Coca Cola jistě nepotřebuje mít název stránky odlišný, 

např. „Limonádový Joe“. Stejně tak moje reálná konkurence se spodním a erotickým prádlem 7rano.cz pro podporu 

brandu správně zvolila stránku 7rano.cz. Název stránky se samozřejmě musí přizpůsobit obsahové strategii – tedy 

formě a obsahu příspěvků, které budete na Facebooku zveřejňovat. 

P.S. Nikdy nezadávejte název stránky kopírující název značky, pro kterou nemáte autorské oprávnění. Hrozí vám 

„vyvlastnění“ nebo blokace stránky, především pak v případě, že budete úspěšní. Proběhla již řada sporů právě kvůli 

špatně pojmenované stránce na Facebooku podle značky. 
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Obsah stránky na Facebooku 
 

Základem úspěšného budování stránky je přinášet zajímavé podměty z vašeho oboru. Samozřejmě je vaším cílem 

prodávat a získávat konverze, ale přílišným tlačením na pilu ničeho nedosáhnete. Fanoušci velmi rychle poznají, že je 

chcete „vyždímat“, a proto musíte zvolit správný poměr prodejní nabídky a zajímavého obsahu z vašeho oboru. 

Ideální strategii pro typ a četnost přidávání obsahu si tedy každý musí vytvořit vlastní – neexistuje univerzální. 

Můžete mít dvě stránky ze stejného oboru, ale bude se lišit název stránky, složení fanoušků a jejich demografické 

ukazatele. Ideální přístup tedy bude u obou stránek odlišný. 

 

Největšího úspěchu zpravidla dosahují stránky, které kombinují obsah. Vypište si zdroje informací a obrázků, ze 

kterých budete čerpat. Žádaná jsou také videa z vašeho oboru. Jaké typy příspěvků můžete kombinovat?? 

 Klasický příspěvek – pouze text 

 Text s odkazem – může být affiliate odkaz nebo třeba pouze odkaz na zajímavý článek 

 Samostatný odkaz s náhledem (zkopírujete URL adresu a vložíte jako příspěvek na stránku, počkáte, až se 

načte náhled, a pak URL smažete – zůstane funkční náhled s odkazem, popiskem a fotkou) 

 Obrázky 

 Obrázky s popisky 

 Obrázky s popisky a odkazem – v případě, že se takový příspěvek stane virálním, doporučuji ho i propagovat 

placenou inzercí 

 Videa – bez popisků, s komentářem, nebo dokonce s odkazem na vaše produkty 
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Tento obsah musíte vhodně kombinovat, aby nenarušoval strukturu facebookové stránky, a také nedoporučuji 

zvolit nepřirozený postup pravidelného střídání obsahu, např. fotka, příspěvek, fotka… a to stále dokola. Nemám to 

sice potvrzeno, ale působí to nepřirozeně, a navíc to samozřejmě můžou a nemusí rozlišovat algoritmy Facebooku, 

případně dojde ke snižování dosahu příspěvků (toto je pouze domněnka, ale cokoliv nepřirozeného – nelidského, je 

na internetu nežádoucí). 

 

Používejte otázky, zápory, přirozenou komunikaci. Prostě všechno, co vyvolá potřebu diskuze nebo kliknutí na váš 

odkaz. Uživatele nikdy neuvádějte v omyl tím, že by popis odkazu nekorespondoval s obsahem, který uživatelé uvidí 

po kliknutí na web. 

 

Založení stránky v krocích 

Založit stránku je velmi jednoduché a Facebook vás celým procesem provede. Po založení je potřeba stránku 

optimalizovat, přepsat URL adresu, třeba podle klíčových slov. Přidat grafiku na Timeline (profilová fotka a obrázek), 

Přidat popisek s odkazem na váš web či affiliate odkaz. Přidat kontaktní údaje v nastavení a detailní popis stránky. 

Stejným způsobem optimalizujeme fotky – do příspěvků nahráváme fotky a obrázky, které jsou správně popsané, 

a pokud mají vhodný formát, můžete do nich v nastavení vložit a uložit klíčová slova*.  

*Klíčové slovo je slovo či slovní spojení, které používají lidé při vyhledávání na internetu, např. jak uvázat svatební 

kytici nebo svatební kytice. Správně pojmenované obrázky se zobrazí ve výsledcích vyhledávání v obrázcích a také 

pomáhají lépe zařadit celou facebookovou stránku do vašeho oboru. 
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1. Přihlaste se na svůj profil a klikněte na ikonku „nastavení“. 
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2. Klikněte na „vytvořit stránku“ a vyberte kategorii. 
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3. Vyplňte základní informace o stránce a projděte 4 kroky. 

(Pozvání přátel doporučuji přeskočit a pozvat je až na vytvořenou stránku s obsahem.) 
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4. Nahrajte grafiku a optimalizujte stránku. 

 

5. Vytvořte historii a příběh stránky. 

 

Stačí vytvořit historii, aby po zobrazení stránky mohl uživatel alespoň dvakrát „srolovat“ a projít si nějakou 

historii stránky a podívat se na příspěvky. Některé takto vytvořené příspěvky již mohou obsahovat odkazy na 

prodej produktů a věřte, že část pozvaných uživatelů „proklikne“. 
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6. Pozvěte své kontakty na stránku.  

Pokud zvete kontakty e-mailem, vsaďte na vizi a příběh, který podtrhne celý obsah stránky. Proč jste stránku 

vytvořili? (Neříkejte jim, že důvodem bylo vydělávat více peněz.) 

Nyní již záleží na vaší schopnosti komunikovat a na výběru správné monetizace, v našem případě affiliate 

programu. 

 

Placená inzerce 
 

V této krátké publikaci není dostatek prostoru pro detailní zpracování možností placené propagace na 

Facebooku. Část jsem již rozkryl v prezentaci, další části rozkrývám v kompletním tréninku. Velkou část 

informací také najdete na webových stránkách zaměřených na online marketing. Třeba i na mém webu 

Samuel-hornek.cz. V zásadě je pro začínajícího marketéra na Facebooku nejsnazší jedna varianta, kde se dá 

přesně regulovat, kolik investujete, a můžete pak snadno testovat výkon inzerátů a případně je upravovat. 

 

Postup je jednoduchý. Publikujete obsah na Facebooku a všímáte si, na který příspěvek vaši fanoušci reagují 

a u kterého zaznamenáte zvýšený dosah. Pokud na takový příspěvek narazíte, můžete ho podpořit placenou 

reklamou. To nedoporučuji dělat přímo přes rozhraní na stránce (tlačítko „podpořit/propagovat příspěvek“). 

Klikněte opět na „nastavení“ (ozubené kolečko) a zvolte „vytvořit reklamu“ a Facebook již vás provede 

vytvořením reklamní sestavy. Zvolíte „zaujetí příspěvkem na stránce“ a můžete ihned vybrat jeden z již 

publikovaných příspěvků. Po zvolení stránky a příspěvku se automaticky nahraje obsah obrázku do reklamního 

formátu.  
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Teď máte možnost propagovat dvěma způsoby: A. vybrané příspěvky a za B. pravý sloupec.  

Začátečníkům doporučuji propagovat pouze v pravém sloupci a propagované příspěvky. Ačkoliv je způsob A 

účinnější – má větší dosah, zvyšuje cenu a hodně peněz zaplatíte za dosah, a ne za výsledek. Může to mít své 

plusy, ale na úvodní testování doporučuji pravý sloupec. 

 

Proč propagovat příspěvky a nepropagovat přímo webovou stránku? Je to jednoduché. Pokud neodvádíte 

uživatele z Facebooku, dostanete se často na nižší částku, ne vždy je to ale pravděpodobné. Druhý důvod je 

strategický. Pokud totiž někdo klikne na reklamu – propagovaný příspěvek v pravém sloupci, je uživatel 

přesměrován na detail příspěvku s fotkou a popisem, kde může být odkaz pro prodej. Pokud ho příspěvek 

nezaujme natolik, aby klikl na odkaz, stále zůstává ve vašich příspěvcích a může si zobrazit váš další příspěvek 

a také si zobrazit vaši stránku a stát se vaším fanouškem. Je tedy možné, že budete mít s touto strategií nižší 

konverzní poměr na kliknutí, ale v dlouhodobém horizontu je to perspektivnější. Méně uživatelů proklikne 

z příspěvku na odkaz, ale u těch, co kliknou, je již daleko větší šance na prodej produktu. Ti uživatelé, kteří na 

odkaz neklikli, ještě mají možnost se stát fanoušky nebo kliknout na odkaz v jiném příspěvku. 

 

Pokud si chcete dát výdaje/investice do propagace do nákladů, musíte být plátce DPH nebo identifikovatelná 

osoba. Facebook totiž fakturuje ze zahraničí. Jinak do zisku 20 000 Kč ročně nemusíte vlastnit ani živnostenský 

list. Můžete se tedy teď hned pustit do tvorby facebookové stránky a začít vydělávat peníze. Ale na čem se 

nejlépe vydělává?? 
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  Na jakých oborech vydělávat?! 

Řada z vás se chce opravdu tímto způsobem živit nebo si alespoň přivydělat. Přesto asi pochybujete, že by to 

zrovna ve vašem oboru šlo nebo že ten váš „koníček“, do kterého investujete čas, energii i finance, může 

vydělávat peníze. ALE ANO, ano, to může. Jen je potřeba zvolit správný způsob monetizace. Právě na 

Facebooku můžete uplatnit zdroje příjmů, které byste třeba na webových stránkách nebo ve svém 

podnikání normálně neuplatnili. Pokud nemáte vlastní produkty a nenabízíte žádné služby, doporučuji se 

zaměřit na AFFILIATE MARKETING, kde dostáváte provize z každého prodeje a někde dokonce doživotně. 

Uvedu tedy pár příkladů a na závěr dostanete seznam oborů i s pár tipy na provizní programy nebo produkty, 

které můžete propagovat nenásilnou formou.  

Příklad 1: Jak se propagovat jako realitní makléř na Facebooku 

*Příklad převzat z mé práce prezentované na osobním webu. 

Realitní makléři mají trochu problém. Je jich hodně a jejich jedinou službou je zprostředkování prodeje, 
pronájmů nemovitostí. Když se tedy chtějí někde prezentovat, většinou zvolí placené katalogy, inzertní 
časopisy, placenou inzerci v inzertních portálech nebo vlastní webové stránky. 
Ale co kdyby realitní makléř zvolil propagaci na Facebooku? Jak by to vypadalo? Víte, že by dokonce mohl 
vydělávat daleko víc, protože by mohl prodávat i produkty a služby, s kterými nemá nic společného. Ano, zde již 
zabrousíme i do provizního marketingu. 

Jak by měl vypadat obsah prezentační stránky? 
Je to jednoduché, na takové stránce budou osobní informace – zážitky s klienty, reference od klientů, zážitky 
z práce. Nebudou chybět oborové informace sdílené z různých realitních portálů. Jako „oddechovku“, abyste 



http://www.Samuel-Hornek.cz 
 

pořád jen nepropagovali, zvolíte inspirativní fotky krásného bydlení, články o bydlení, dojemné „slintáty s 
obrázky“ o domově apod. TO JE VŠECHNO MOC HEZKÉ, ALE ZATÍM VÁM TO VYDĚLALO NULA KČ. 
Do takto nastavené stránky musíte implementovat něco, co prodává. V případě realitního makléře to zcela 
jistě budou reference klientů, ale i zveřejnění poptávky klientů a také občasné sdílení nabídek volného bydlení, 
které stojí za pozornost. Drtivá většina lidí zrovna teď nepotřebuje bydlení! Mezitím, než ho budou 
potřebovat, můžete budovat vztah a to hlavní – MUSÍTE VYTVÁŘET JINÉ POTŘEBY. 
Jaké potřeby vytvoří realitní makléř? Téma bydlení je široké, lidé můžou potřebovat koupit nový stůl, 
koberec, nábytek do dětského pokoje a mnoho dalších věcí. To všechno můžete sdílet jako inspirativní 
příspěvek s fotkou a u toho mít umístěn odkaz na detail produktu (provizní odkaz). 
TO NESTAČÍ. Tohle asi ještě není moc prodejné, chce to trošku přitvrdit ve vytváření potřeb. Co potřebujete 
vždy na prvním místě? 1. ochránit rodinu, 2. zabezpečit chod rodiny a placení účtů, 3. ušetřit na bydlení. Jasně, 
můžete tvrdit, že jde o vypočítavost, ale u těchto věcí jste schopni prakticky kdykoliv vytvořit aktuální potřebu 
a získat provize z objednávky nebo uzavření prodeje. 
Jaké produkty propagovat: bezpečnostní dveře, zámky, alarmy, pojištění proti živlům, krádeži či insolvenci, 
zateplení, výměnu oken, změnu dodavatele energií nebo třeba sjednání hypotéky, možností je mnoho. ZA 
TOHLE VŠECHNO INKASUJETE PĚKNÉ PROVIZE, mezitím dál budujete své jméno, pomáháte lidem a budujete 
komunitu lidí, u kterých můžete kdykoliv vytvořit potřebu. 

  

  Příklad 2: Jak vydělat, když ještě nic neumím, neprodávám, nenabízím – milovník zvířátek 

Kdo z vás nemá rád zvířátka? Pokud jste na Facebooku alespoň dva roky, jistě si vzpomínáte, že jeden čas se 

na této síti nesdílelo téměř nic jiného než roztomilá zvířátka, vtipy a citáty. Ta doba je sice již pryč, ale milovníci 

zvířátek nezmizeli. Máte tedy možnost si založit facebookovou stránku zaměřenou na nějaký druh zvířátek, 

např. kočka nebo pes, nebo udělat stránku zaměřenou na zvířátka všeobecně.  
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Jaký bude obsah? 

Tak rozhodně to budou fotky mazlíčků, vtipné obrázky a videa atd. Abyste dodali stránce hodnotu, měli byste 

publikovat a sdílet zajímavé články o jednotlivých plemenech, očkování, odčervování či výchově a poskytovat 

poradenství. Zcela jistě se vaši fanoušci rádi pochlubí obrázky a příběhy se svým mazlíčkem, který občas zlobí 

a vzdoruje. 

To je všechno velice snadné, ale na čem vyděláte? 

Určitě si dokážete představit produkty a služby, které pro svého mazlíčka potřebujete. Co potřebujete, když 

máte takové zvířátko? Namátkou si vybavíte na miliony situací a starostí, které ve vás vyvolaly okamžitou 

potřebu získat nějakou informaci nebo investovat peníze do produktu, který nutně a neodkladně vaše zvířátko 

okamžitě potřebovalo. 

Dnes existují provizní programy (affiliate programy) téměř na všechno. Určitě můžete doporučovat kvalitní 

krmivo, pelíšky, mističky, kleštičky na drápky, oblečky atd. Úplně nejlepší je vystihnout situaci, kdy můžete 

vytvořit potřebu a prodat produkt. Například v zimě nejdříve sdílíte příspěvek o správné péči o psy v zimě. Jeden 

článek může být zaměřen na péči o srst a oblečky a další článek na téma solení chodníků a ničení psích tlapiček 

(tyto články nemusíte psát, stačí si je najít na internetu a sdílet). Mezi tyto články nebo pod ně do komentářů 

pak v reakci na tento článek přidáte příspěvek s odkazem na prodej doplňků a prostředků na ochranu psích 

tlapek. 

Chcete další příklad?? 

Zůstanu u zvířátek. Blíží se jaro a s ním vylezou ze země blešky, klíšťata a všechna tato havěť bude náramně 

hladová. Málokdo také ví, že jeho psa může stejnou nemocí nakazit i „pouhé“ bodnutí komára. Článek o těchto 
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nemocech přináší velmi důležitou informační hodnotu a zároveň vytváří nutkavou potřebu ochránit svého psího 

mazlíčka. Už chápete? Po celý rok bych se pak věnoval osvětě v oblasti výchovy a správného stravování 

zvířete a na to navázal provizními odkazy na výcvikové pomůcky, odkazy na kvalitní krmivo a také výcvikové 

kurzy či veterinární ústavy. 

Podobně můžete postupovat u jakéhokoliv druhu či plemene, protože některá plemena zvířat mají dostatečně 

širokou základnu fanoušků pro vytvoření samostatné stránky či webu. Ať máte rádi psy, kočky, papoušky, 

plazy, nebo koně, zcela jistě se zde najde prostor pro váš osobní rozvoj vědomostí, sdílení svého koníčku a 

vydělávání peněz díky affiliate marketingu. Časem zjistíte, že vás oslovují inzerenti a fanoušci a chtějí si 

zaplatit inzerci nebo potřebují poradit se svým problémem – a hned máte prostor pro vytvoření produktu nebo 

služby a můžete vytvářet celou řadu dalších potřeb. 

Závěr a seznam ziskových oborů 

Tak tedy, jak to cítíte? Už víte, zda budete vydělávat na Facebooku a na čem? Působení pouze na Facebooku 

vám může zajistit slušný zdroj příjmů, není to ale každopádně nejdůležitější „meta“ vašeho života. Peníze se 

dají vydělávat mnoha způsoby a na internetu je opravdu možné vydělávat na čemkoliv. Na vás teď čeká 

důležité rozhodování. Potřebujete si vybrat obor a jeho segmenty, ve kterých budete působit. Na základě toho 

musíte zvolit správný název stránky, který je pro úspěch na Facebooku jedním z klíčových faktorů.  

Jsem si naprosto jist, že vám teď v hlavě víří spousta nápadů, jak rozjet svůj byznys na Facebooku. Vezměte si 

tužku a papír a ten si rozdělte na tři části. Do jedné části vypisujte obory a jejich části (př. zvířata – koně). 

Druhá část bude obsahovat typ obsahu – vaše nápady, zdroje, témata, na kterých můžete vydělat. A poslední 

část bude obsahovat názvy stránek – vypište jich hodně a za nejlepší považujte ten název, který se vám bude 
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líbit i zítra a pozítří. Drobným tipem pro vás může být, že název stránky je vhodné mít co nejkratší, ale neplatí 

to bezvýhradně. 

Po sepsání těchto informací si dejte minimálně 24 až 48 hodin pauzu a věnujte se něčemu jinému. Stále jste 

z toho tak nadšení? Přijde vám to skvělé? Pak je na čase začít tvořit a podívat se po provizních programech. 

Teprve teď si otevřete další bonus – seznam oborů a tipy na affiliate programy. (Pokud jste tuto publikaci 

obdrželi e-mailem, zcela záměrně dostanete tipy na obory až další den.) Možná dnes nestojíte před životním 

rozhodnutím, ale i tak je potřeba brát byznys zodpovědně. Pokud se opravdu rozhodnete začít, je pro vás 

odstup a nadhled to nejdůležitější. Jedině pak najdete obor, který vás bude opravdu bavit a posune vás k další 

životní „metě“. 

Přeji vám mnoho úspěchů a věřím, že se nevidíme naposledy. Další tipy o efektivnějším podnikání online 

najdete na mém webu WWW.SAMUEL-HORNEK.CZ 

Samuel Hornek 

P.S. Pokud víte, že chcete víc a že chcete znát hóódně informací o online marketingu a affiliate marketingu, 

mám pro vás poslední informaci. Potřebujete-li do začátku průvodce, oporu dalších lidí a velký balík 

praktických tipů a informací, zvu vás teď hned do svého tréninku. To, co jste se naučili dnes, je totiž jenom 

malinkatý „střípeček“ skládačky, která vám teprve po složení dá možnosti žít a dělat věci přesně tak, jak 

chcete vy, používat způsoby, které se vám líbí – a nemusí to být zrovna Facebook, co bude nakonec vaším 

hlavním zdrojem příjmů. Využijte tedy mého pozvání a podívejte se na kompletní obsah a bonusy, které 

dostanete:). 

http://www.samuel-hornek.cz/
http://samuel-hornek.cz/ebook/kurz-affiliate-marketingu/
http://samuel-hornek.cz/ebook/kurz-affiliate-marketingu/
http://samuel-hornek.cz/ebook/kurz-affiliate-marketingu/

