
Seznam zajímavých oborů pro zisk z Facebooku 

Sepsal jsem pro vás seznam oborů, u kterých můžete podle mého názoru, dosáhnout zajímavých výsledků a zisků z affiliate 

na Facebooku. Některá témata a obory se navzájem prolínají a doporučuji toho využít. Pokud již máte nějaké zkušenosti, 

můžete založit více stránek na související témata a občas je mezi sebou odkazovat. Nezapomeňte také na možnost, že si 

můžete z affiliate udělat zajímavý vedlejší zdroj příjmů a podpořit tím své podnikání bez navyšování nákladů. Je jen na Vás 

co a jak z těchto materiálů využijete pro sebe. Pokud Vám něco zafunguje, budu šťastný, když se o to podělíte. 

 

Veškerý obsah je duševním vlastnictvím autora (mě) a jakékoliv kopírování bez souhlasu je porušením autorského práva. Pokud chcete někomu 

pomoci a poskytnout hodnotu, můžete veškerý obsah sdílet odkazem na stránky autora. Obsah je pouze informačního charakteru a uživateli 

neslibuje zázračné výdělky na internetu. Jako autor jsem si vědom, že čtenář musí pro svůj úspěch něco udělat a správně uchopit svou příležitost. 

Slepým kopírováním informací a činností ještě nikdo štěstí nedosáhl. Věřím, že v dnešní době si to uvědomuje stále více lidí a právě proto kolem 

sebe vidím řadu úspěšných realizací různých affiliate strategií, které pomáhám realizovat.     Samuel Hornek 



Tabulka zájmových oborů pro propagaci na Facebooku 

Cestování podkategorie Tipy na produkty k propagaci 

Kdo nerad cestuje? Kromě finančních 

produktů je obor cestování a hotelnictví 

jeden z hlavních tahounů affiliate 

marketingu v ČR. Webů na toto téma je plno, 

ale Facebook nabízí prostor, kde je minimální 

riziko ztrát a dá se rychle budovat komunita. 

Můžete zvolit široký okruh nebo úzké segmenty 

podle: 

Lokality (ČR, Chorvatsko, u moře, Karibik) 

Období pro cestování (Letní/zimní destinace) 

Způsobu cestování (karavan, zájezdy, pěší turistika, 

letecky, autem) 

Zájezdy na last minute, letenky, 

ubytování, půjčovny aut a karavanů, 

permanentky, průvodci, mapy, cestopisy, 

očkování, pojištění, potřeby na cestování 

(kufry, plavky, oblečení, sportovní 

vybavení atd.). 

Děti – rodina, bydlení podkategorie Tipy na produkty k propagaci 

Není vděčnější skupina, než maminky malých 

dětí, které se nudí a zoufalé a vyčerpané sjíždí 

informace na Facebooku . 

I rodičky odrostlých dětí budou s radostí sdílet 

zajímavé fotky ratolestí jiných maminek. 

Miminka a batolata 

Malí školáci a teenagery – Počet rodičů, kteří mají 

doma Teenagera na FB roste. Jsou to oni, kdo platí 

soukromé školy, maturitní a studijní kurzy, školní 

vybavení, učebnice, drahé vánoční dárky atd. 

Cestování s dětmi 

Život v domácnosti - bydlení 

Hračky, oblečení, plínky, kočárky, 

nosítka, autosedačky 

Slevové portály 

Školní potřeby, školy a kurzy. 

Dětské hotely, zájezdy, vybavení pro děti 

Umíte si představit provizi za kompletní 

vybavení dětského pokoje, lepší jídelní 

stůl nebo kávovar? 

Erotika podkategorie Tipy na produkty k propagaci 

Téma, které vyžaduje trochu znalostí o 

Facebooku abyste se vyhnuli blokaci a 

smazání vaší práce. 

Obecně platí jednoduché pravidlo – žádná 

sprostá slova, rasismus, vulgarity. Žádné 

bradavky ani orgány nesmí být vidět. 

Erotika pro všechny 

Erotika pro ženy 

Erotika pro muže – lze rozdělit na horňáky a 

dolňáky, nebo třeba podle barvy vlasů 

Singl es 

Spodní prádlo, plavky 

Filmy, členství, kredit pro stahování 

Seznamky – placená členství a rozšíření 

Trendem jsou kurzy sexkoučink, vaginální 

mapování, tantra masáže atd. 

POZOR: Odkazy nesmí vést na sexuální 

obsah (porno servery, sexshopy) 



 

 

Fotografování podkategorie Tipy na produkty k propagaci 

Nejčastěji sdílené příspěvky na Facebooku 

jsou právě fotky. To samo o sobě nic 

neznamená, ale fanoušků fotografování je jen 

v Čechách přes 1 400 000 uživatelů a proto si 

toto téma zaslouží samostatnou kategorii a 

pozornost. 

Fotografická technika a informace o focení 

Akty 

Příroda, cestování 

Fashion, móda 

Události – párty, svatby atd. 

 

Monetizace podle zaměření stránky. 

Obecně:  

fotografická technika a příslušenství. 

Vzdělávání – knížky, kurzy, software a 

kurzy na úpravu fotografií 

Fotobanky 

Filmy podkategorie Tipy na produkty k propagaci 

Ještě více lidí, než kolik „likuje“ fotografování, 

najdete na Facebooku jako milovníky filmů. 

Je čistě na Vás, jestli půjdete po fanoušcích 

konkrétního filmu, žánru, seriálu nebo 

fanoušcích herců, jde o to, že je zde možnost 

velmi přirozeným způsobem vydělávat peníze 

Nejlepší rozdělení podle žánrů (fantasy, horory, 

akční, nebo všeobecné zaměření. 

Nezapomeňte na fanoušky seriálů. 

Stejně tak můžete cílit na konkrétního herce. 

Nejlepší způsob monetizace je affiliate na 

placené kredity na stahování filmů 

DVD a elektronika v eshopech 

Plakáty, trička a Brandové doplňky 

Možnost získat platícího inzerenta za 

návštěvníky filmových webů. 

Hry podkategorie Tipy na produkty k propagaci 

TOP obor, na který se v současné době 

doporučuji zaměřit na Facebooku. 

Dneska hraje prakticky každý a název stránky 

„Kdo si hraje, nezlobí – Proto pařím každý 

den“ a podobné názvy si určitě najdou své 

fanoušky. Díky způsobům monetizace nezáleží 

na jejich věku 

Fanoušky her může být vhodné si rozdělit a věnovat 

se jim z několika různých úhlů pohledu. 

Typ herní konzole – rozhodující pro výběr affiliate 

programů 

Typ hry – akční, arkády, strategie… 

Největším tahákem jsou affil. Programy 

na online hry zdarma. Cena za každou 

registraci je kolem 10 až 15 korun. 

Další možností je propagace herních 

konzolí a her na PC, Xbox atd. 

Vydělat si budete moct i u mobilních her 

a aplikací, kde se affiliate dobře chytá. 



 

Osobní rozvoj podkategorie Tipy na produkty k propagaci 

Za minulý rok vydělal osobní rozvoj 

partnerům miliony korun. 

Stále větší zájem lidí o sebe sama a o 

možnosti jak si zajistit svobodnější život a čas 

pro sebe, nahrávají mnoha produktům a 

affiliate programům. Osobně mi osobní rozvoj 

loni vydělal nejvíce peněz. 

Osobní rozvoj má svá specifika a určitě není vhodné 

se zaměřit na vše. 

Samostatná kapitola je time management a 

prokrastinace 

Osobní rozvojové projekty zvlášť pro muže a ženy 

Koučink 

Změna podnikání a životního stylu 

Literatura 

Podcasty a MP3 

Členské sekce 

Kurzy a školení 

Koučovací hodiny a mentoring 

Online vzdělávací programy 

 

Sport podkategorie Tipy na produkty k propagaci 

Pokud nejste aktivní sportovci, zcela jistě jste 

nebo jste byli fanoušky nějakého sportu. 

Můžete vydělávat jako affiliate partner a 

možnosti jak monetizovat své stránky jsou 

širší, než si myslíte. 

Nejlepším rozdělením pro Facebook, je rozdělení 

podle sportovního prostředí –outdoor/indoor 

a konkrétní druh sportu. Doporučuji: Fitness, Jóga, 

bojové sporty, Golf, Tenis, Kondiční sportování, 

samozřejmě kolektivní sporty jako je fotbal, hokej… 

Sportovní vybavení a oblečení 

Vstupenky na utkání, permanentky, 

cvičební aplikace, výukové materiály, 

kurzy a cvičební programy, literatura. 

Tréninkové hodiny a kurzy. 

Propagace sázení na zápasy 

Vzdělávání podkategorie Tipy na produkty k propagaci 

Vzdělávání je obor, který navazuje na osobní 

rozvoj a můžete si vybrat oblast podle svých 

zájmů, znalostí a věkové struktury vašich 

fanoušků. Podobně jako u jiných oborů zde 

platí, že i mladší uživatel přivádí platící rodiče 

a to obzvlášť v maturitním období. 

Vzdělávání se může uchopit jako samostatné téma 

nebo v kombinaci se souvisejícím oborem. Př. Cizí 

jazyky/ cestování 

Angličtina 

Maturitní vzdělávání 

Profesní vzdělávání/ informace z oboru a produkty 

P.S. Kurzy a školení nabízejí zajímavé provize 

Audio nahrávky 

Učebnice a literatura, knihy 

Online kurzy 

Vzdělávací kurzy a školení 

Mobilní aplikace 

Software a programy 

Jakékoliv produkty pro mládež, když se 

nechtějí učit . 



 

Zábava podkategorie Tipy na produkty k propagaci 

Možná má váš kamarád nebo dítě vytvořenou 

zábavní stránku na facebooku o kterou se 

nestará. Využijte jí, nebo si založte svojí a 

staňte se zábavným rebelem facebooku. 

 

Vtipné stránky většinou nemají rozdělení, ale 

můžete se zaměřit na určitý druh zábavy např. černý 

humor, citáty, roztomilé obrázky na každý den 

apod. 

Zaměřená stránka bude mít méně fanoušků, ale 

snáze jim nabídnete produkt, který je zaujme. 

Velmi dobře se na facebooku nabízejí 

trička např. Trikator, Bastard, nebo 

navrhování vlastních potisků. 

Zábavné dárkové zboží 

Hry 

Obaly na telefony a podobně 

Zdravý životní styl podkategorie Tipy na produkty k propagaci 

Zdravý životní styl má obrovskou výhodu. 

Pokud se správně zorientujete na trhu tak 

zjistíte, že zdravý životní styl vyznávají lidé 

s vyšším příjmem. 

Lidé chtějí být zdraví, mladí a krásní. Proto 

zdravý životní styl navazuje na sporty a osobní 

rozvoj. 

Osobně myslím, že je škoda tento obor příliš tříštit. 

Daleko účinnější bude založit stránku „nechceme jíst 

blafy“ nebo „Jsme to, co žijeme“ a tam prezentovat 

zdravý životní styl a zdravé myšlení jako provázaný 

celek. 

Doporučuji se nezaměřit jenom na 

affiliate, ale podívat se i po kvalitních 

MLM produktech. 

Doplňky stravy, super potraviny, bylinky, 

členství a předplatné časopisů. 

Výživové poradenství 

Literatura, eBooky, kuchařky 

Zvířata - chovatelství podkategorie Tipy na produkty k propagaci 

Chovatelství rozhodně na facebook patří. Již 

jsem se o tom zmiňoval v předchozí publikaci. 

Když jednou získáte důvěru chovatele, 

většinou ji máte po celou dobu života jeho 

zvířecího mazlíčka. 

Je to velká výhoda, ale zároveň velká 

zodpovědnost. 

 

Kočky 

Psi 

Plazy 

Ptáci 

Divoká zvířata – milovníci zvířat a přírody 

Konkrétní plemena např. Bulldog 

Veterinární ústavy 

Pet produkty 

Literatura 

Výcvikové kurzy 

Krmiva (možno získat doživotní provize) 

Psí salóny krásy 



Tipy pro další zdroje příjmů: 

Zdaleka jsem neuvedl všechny obory a možnosti jaké produkty propagovat u konkrétních oborů. Berte to tedy jako 

inspiraci a sami si najděte ten svůj obor, který vás bude bavit a může vás slušně živit. 

„ Například rastaman může sdílet fotky a příspěvky o legalizaci konopí. A pokud mu to facebook dovolí, může odkazovat 

na pěstitelské potřeby a eshopy s kuřáckým zbožím. Nic mu v tom nebrání, nic tím neporušuje, ale určitě to není směr, 

kterým bych vás chtěl vést :).“ 

Můžete vydělávat i jinak než jen doporučením produktů přes affiliate odkazy. Jednou z dalších možností jak vydělat, je 

najít si inzerenta, nebo vás může inzerent sám oslovit. 

Domluvit se s ním můžete na odměně za přivedení návštěvníků na web (tzvn. traffic). Odměnu můžete domluvit za prodej 

produktu, vyplnění objednávkového či emailového formuláře. Nemusí se tedy jednat vždy o provize, ale může jít o fixní 

platby za provedenou akci (vstup na stránky, vyplnění formuláře atd.). Celkem obvyklým způsobem je také možnost, dostat 

určitou částku za vložení a na sdílení příspěvku na zdi své stránky – takto můžete pronajmout celou stránku na určité 

období nebo si domluvit platbu za určitý počet příspěvků. POZOR!!! Přestože se jedná o běžnou praxi, facebook tento typ 

„pronájmů vyloženě zakazuje. Přestože prokazatelnost takového jednání je obtížná, považuji za nutné vám to oznámit. 

Jak zjistit kolik uživatelů provedli akci?? Používají se k tomu stejné sledovací kódy, které se využívají pro vyhodnocování 

úspěšnosti provizních odkazů. Přidávají se vždy nakonec odkazu a můžete sledovat řadu parametrů. 

Vypadají např. takto http://samuel-hornek.cz/ebook/kurz-affiliate-marketingu/?utm_source=EbookJVF&utm_medium=emailweb&utm_campaign=JvnFB  

Vytvářet je můžete buď v rozhraní partnerského programu, nebo pomocí aplikací např. https://support.google.com/analytics/answer/1033867?hl=cs 

Snazším řešením např. u odměny za přivedeného uživatele jsou statistky u zkracovačů url adres, např. Bitly.com umožňuje 

při vytvoření účtu sledovat a vyhodnocovat efektivitu umístěných odkazů a nabízí řadu funkcí. 

http://samuel-hornek.cz/ebook/kurz-affiliate-marketingu/?utm_source=EbookJVF&utm_medium=emailweb&utm_campaign=JvnFB
https://support.google.com/analytics/answer/1033867?hl=cs


 

Spolupráce 

Poslední dobou vzniká řada tematicky shodných facebookových i webových stránek. Není nic lepšího než v sobě najít 

trochu dobré vůle a začít spolupracovat. Vzájemným podpořením aktivit můžete jenom získat a v budoucnu uspějí pouze 

ty firmy, které budou ochotné spolupracovat a podporovat tím celý trh v daném oboru. Facebookové stránky mezi sebou 

můžete odkazovat a sdílet své „nevýdělečné“ příspěvky. Pokud sdílíte pouze tematický a kvalitní obsah, můžete jenom 

získat. 

Zodpovědnost za svoje jednání 

Jakákoliv akce a sdílení informací přináší do života velkou zodpovědnost. Představte si, že máte 2 000 Fanoušků na vaší 

stránce. Vaše sdělení a sdílení příběhu se tedy může dostat k 2000 vašich fanoušků a k několika násobku jejich přátel a 

známých. Je to velká zodpovědnost! Facebook není jen o tom, že na něm můžete vydělat peníze a je absolutně jedno jaký 

obsah budete sdílet. Důležité je uvědomění, že každý příspěvek vyvolává reakci a člověk má za tyto reakce odpovědnost. 

Vybírejte tedy jen takové příspěvky a propagujte takové produkty, které mají přínos i pro vás. Je to nejlepší způsob jak 

ověřit kvalitu příspěvku a propagovaného produktu. 

 

Přeji Vám, aby se vše co si přejete, podařilo. Provizní programy můžete vybrat z nově vytvořeného affiliate katalogu, do 

kterého v nejbližší době přibydou další desítky nových provizních programů. Vždy když bude nová aktualizace, dostanete 

informaci na email.  

P. S. Na mém webu www.Samuel-Hornek.cz brzy objevíte další návody a ukázkové příklady jak využívat Youtube, email, 

atd.… 

http://www.samuel-hornek.cz/


Chcete tuto strategii zkopírovat a vydělávat stejně jako já na spodním prádle? 

Určitě využijte provizní program ráj prádla, protože jejich web nabízí kvalitní sortiment, vysoké provize a eshop má výborný 

konverzní poměr. Přeji hodně úspěchů . 

 

 

http://www.rajpradla.cz/partnersky-system?a_aid=intensive
http://www.rajpradla.cz/partnersky-system?a_aid=intensive

