Vítáme vás v e-booku od týmu Cesta na Internetu!
Co děláme m
 y, a v
 ás to posune!
O čem e-book je?
- Čím se zabýváme a jak jsme se k tomu dostali
- Co se na české scéně snažíme vybudovat
- Můj oblíbený citát, kterým by se měl řídit každý
- Proč doporučujeme online podnikání
- Jedna rada, kterou všichni doporučujeme
- Závěr s malým háčkem

Čeká tě záživný e-book z podání týmu Cesta na Internetu!

1. Čím se zabýváme a jak jsme se k tomu dostali
● Celý náš tým se momentálně zabývá online podnikáním a
věřte nebo ne, v téhle korona době to je lehčí než kdy dříve !
Pokud jsi mladý člověk, nemáš skoro žádné povinnosti, a
otevírají se ti dveře úspěchů a také dveře peněz. Ale asi
všichni víme že to není tak jednoduché. Kdyby pilot neuměl
létat s letadlem, tak nemůže létat. A takhle je to i s online
podnikáním. Nemáš-li potřebné zkušenosti, nemůžeš
podnikat. V téhle době je to ale vše lehčí a lehčí, základy se
dají vyčíst z googlu, a pokročilé věci se dozvíš z různých
online kurzů. Tak proč ještě pořád čekáš? Lehčí už to být
nemůže!
● A jak jsme se k online podnikání dostali? To není vůbec těžký
odpovědět, alespoň z mé strany. Každý asi zná takový ten
večer, když jen sedíš a koukáš se na různá videa, seriály,
nebo také můžeš sledovat film. A najednou jsem si řekl dost,
tímhle jenom marním čas, proč nezkusit dělat něco na tom
internetu. Vždyť máme ten Covid-19, více volného času už mít
nikdy nebudu.
To byly věty, který jsem si v hlavě přehrával, a řekl si „vrhnem
se na to“. Ze začátku jsem to zkusil sám, a to mi
nevyhovovalo, proto jsem zavolal kamarádovi, který se o tyto
věci už déle zajímal. Zeptal jsem se ho jestli by do toho nešel
se mnou, a on řekl „ANO“ a přesně takhle vznikl náš tým,
Cesta na Internetu. Když se na tuhle historku momentálně
koukám, když tohle píšu, přijde mi to až srandovní, vždyť
předtím jsme nic moc nedokázali. Dobré známky ve škole?
Ano, to ano, ale řeknou vám někdy ve škole o pravdivém
životě? Ne, a opravdu si dejte ruku na srdce, a řekněte že
tohle je pravda. Když jsem vám tohle řekl, možná vás napadá
otázka, „Když tohle říkáš, podnikáte tedy, a jste úspěšní?“ A
já vám upřímně můžu říct, že z lidí, co se po večerech dívali na
Netflix, se stali dva úspěšní mladíci co si stále jdou za svým
snem. Možná si také říkáte, pořád říkáš TÝM Cesta na
Internetu, to tam jste jenom dva? Ne, v týmu nás je celkem
pět, je to opravdu super, přijít do naše společné místnosti,

dalo by se říct kanceláře, vypovídat se, promluvit si, ale
hlavně si navzájem pomáhat! Říká se, že v životě máš za
úspěch děkovat, a kdybych já měl opravdu poděkovat,
nebude to za to, že nám to vyneslo peníze. Ano je to skvělý,
ale kdybych měl vyjádřit své díky, vyjádřím ho našemu týmu.
Za to, co jsme společně dosáhli a na co teprve míříme! To by
bylo asi vše, k našemu začátku, a taky k našemu pokračování.
Co se na téhle „scéně“ snažíme vybudovat
● Věřím že každý má nějaký sen, i kdyby jste se ho
nesnažili převést na realitu, někde hluboko v hlavě tam
vlastní sen má každý, a to se klidně vsadím. Kdybych
měl popsat naše cíle, ze začátku to bylo být aspoň
trochu úspěšní, a to se nám povedlo. Potom tam bylo, ať
získáme těch 100 sledujících na našem profilu. Zdá se,
že to jsou malé cíle, a taky že jsou. Ale každý nějak musí
začít. Pořád lepší jak jen ležet a jíst křupky, ne?
Momentálně míříme na jednu z nejlepších agentur, co se
zabývá byznysem: SMMA (Social Media Marketing
Agency). Zdá se to už jako větší cíl, ano zdá. Ale
neexistuje nic, co se ti nemůže splnit, po tvrdé práci a
vytrvalosti! Jako děti jsme měli sny: být klaun v cirkusu,
potom to bylo mít rychle auta, a teď to jsou opravdové
cíle. Ano, když už jsi něco dokázal, tak proč nemít fáro
za 20 milionů. Ale řekněme si, proč si koupit drahé auto,
když jsi ještě pořád nic nedokázal. Které budeme dlouhé
roky splácet. Když můžeme zamakat a koupit si ho až
potom, ne na splátky. Popřemýšlejte o tom, co se vám
zdá lepší. Někdo si rychlým a pěkným autem něco
dokazuje, že je lepší, ale ne vždy ten člověk je chytřejší.
To jenom něco málo k zamyšlení. Kdybych měl říct
jedním slovem, čeho chceme dosáhnout, tak by to byla
jednoznačně ÚSPĚŠNOST!
Můj oblíbený citát, kterým by se měl řídit každý
„Zítra budu tím, co vybuduji dnes. Dnes jsem tím, co jsem
vybudoval včera.“ – James Joyce

No řekněte mi, není to pravda? Každý, kdo se nad tím aspoň trochu
zamyslí, by měl dospět k závěru, že na tom minimálně alespoň něco
je!
Proč doporučujeme online podnikání
● Jak už jsem řekl, v téhle krizi každý jen nadává nebo jen tak
sedí a něco sleduje. Ale proč to nevyužít k vlastnímu dobru?
Když to jde, tak to udělejte. Na našem instagramovém profilu
jsme vám říkali o tzv. SMMA (Social Media Marketing Agency).
Tohle je opravdu jednoduché, jediné co k tomu potřebujete, je
aspoň minimum znalostí o sociálních sítí, a prvního klienta.
Kdybych vám měl ve zkratce říct, co to je, tak bych řekl: Je to
typ online podnikání, při kterém pomáháš firmám s jejími
sociálními sítěmi. Staráte se jim o to a přinášíte např. nové
zákazníky. Staráte se o pěknou vizualizaci profilu, o
příspěvky, insta stories, atd. Pořád se vám zdá, že to
nezvládnete? Ale no tak, neváhejte už ani minutu, a jděte
shánět prvního klienta. I když se to zdá strašně lehké, a řekli
byste si: „Však si to můžou dělat sami, proč by vám za to
platili, jak my říkáme?“ Věřte nebo ne, firmy měly vždycky jiné
starosti, jak se na úrovni starat o instagram profil. Vy jim
takovým lehkým způsobem můžete dost pomoct, a také v
téhle špatné době, aspoň pro ně, můžete sehnat zákazníky.
Můžete toho na internetu dělat tolik, že to na dvou rukách
nespočítám, a také můžete skvěle vydělat, a živit se tím.
Takový krásný příklad: Elon Musk. Držíme vám palce, ať se
vám daří, a ať už konečně začnete!

Jedna rada, kterou vám všichni doporučujeme
● Asi tou nejdůležitější věcí jsou samozřejmě znalosti, a o tom
nepochybuji. Ale také hodně důležitá věc je správná, spisovná
komunikace – s klientem, s zákazníkem. Nejvíc od vás lidi
odradí pravopisné chyby, neslušnost, povýšenost nad nimi.
Slušná nabídka vždy jen okouzlí. I kdyby firma řekla NE, už
jste udělali první pěkný dojem, a kdyby náhodou někoho

takové zpětně hledali, radši se ozvou vám, než aby hledali
někoho úplně nového. Vlastní zkušenost!
Závěr, s malým háčkem
● Děkujeme všem, co si tuhle kraťoulinkou knížku přečetli. Je to
pro nás opravdu pocta a doufám, že jsme vás aspoň v
některých částech motivovali konečně začít se sebou něco
dělat. Patří vám velké Díky!
Pamatujte:
„Z chyb se člověk nejvíce naučí.“ Chyby jsou krásná věc,
uděláte jednu a už víte, na co si dát pozor a co udělat lépe.
Vždy znovu vstaňte a pokračujte, nic ještě totiž nekončí!
Cesta na Internetu se s vámi loučí, a děkuje. Přejeme hodně
úspěchů!

