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na co nezapomenout při vstupu na nový trh

#9 tipů

pro úspěšnou expanzi do 
zahraničí:



E-shopům pomáháme expandovat do 
zahraničí od roku 2014.
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Zkušenosti v oboru

Rodilí mluvčí Kvalitní podpora

Fair play Zaměřeno na výkon
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Přehled témat
Kdo jsme

Kdy je čas na expanzi

Analýza zahraničního trhu

Právní a administrativní pomoc

Analýza klíčových slov

SEO překlad a lokalizace webu

Důvěryhodnostní analýza

Zákaznická podpora v zahraničí

Online marketing v zahraničí

Business Development
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Technická:
Dotazy po skončení, ale klidně 

i během webináře.
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#1 tip:
Expandujte v ten 
správný čas
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Kam expandují naši klienti?
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#2 tip:
Udělejte si kvalitní 

průzkum trhu
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#3 tip:
Přizpůsobte své 
obchodní 
podmínky 
zahraničnímu trhu
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Jak na obchodní podmínky e-shopu při 
expanzi do zahraničí?

www.nk-expand.cz/blog/jak-na-obchodni-podminky-e-shopu-pri-
expanzi-do-zahranici/

http://www.nk-expand.cz/blog/jak-na-obchodni-podminky-e-shopu-pri-expanzi-do-zahranici/
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#4 tip:
Udělejte si 

pořádnou analýzu 
klíčových slov
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Cizojazyčné SEO? WTF, co to je?!?

Bilingvní napárování klíčových slov v češtině 
s cizojazyčnými klíčovými slovy s nejvyšší hledaností.
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CS: herní křeslo SK: herné kreslo=
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7x vyšší hledanost!!!
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=CS: herní křeslo SK: herné kreslo

SK: herná stolička
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#5 tip:
Soustřeďte se na 
SEO překlad 
a lokalizaci webu
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Lokalizace = přizpůsobení
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Lokalizace = přizpůsobení



26

Lokalizace = přizpůsobení
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Lokalizace = přizpůsobení
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#6 tip:
Ověřte si User 

Experience 
zahraniční verze 

e-shopu
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#7 tip:
Nezapomeňte na 
zákaznickou 
podporu 
v lokálním jazyce
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Základní předpoklady

1. Lokální telefonní číslo

2. Rodilý mluvčí

3. Kvalitní zaškolení

4. Průběžné zvyšování kvality
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#8 tip:
Myslete na 

profesionální 
online marketing 

v cizím jazyce
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Online marketing v rumunštině?

Žádnej problém šéfe, 
máme přece 
Google Translator.
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Online marketing v rumunštině?

SEO specialista

PPC specialista

So-Me specialista

Mergado specialista

...

Rodilý

rumunštinář

/ maďarštinář

/ němčinář...
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#9 tip:
Hledejte business 
partnery 
v zahraničí
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Většina e-shopů cílí na B2C.

Co takhle zkusit získat i nové B2B partnery 
v zahraničí?



Lukáš Kadidlo

Děkujeme za pozornost

Jiří Neužil

+420 605 087 511
expanze@nk-expand.cz

+420 722 344 223
expanze@nk-expand.cz

Máte na nás otázky?


