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Najhlúpejší spôsob, ako vašim e-mailom zaujať 

E-mailová schránka vašich zákazníkov sa len tak hemží predajnými 

ponukami.  

"Novinky na sklade", "teraz so zľavou" a "nepremeškajte" na nich kričí snáď 

vždy, keď si ju otvoria. Každý obchodník chce prehlušiť tých ostatných, zaujať 

pozornosť zákazníka a prilákať ho, aby klikol. 

Ako môžete v tejto bitke vyhrať? 

To najhlúpejšie, čo môžete urobiť, je robiť presne to, čo ostatní. Používať v 

predmetoch tie isté frázy je najistejší spôsob, ako sa v tom dave stratiť.  

Ak chcete v preplnenej e-mailovej schránke zažiariť, musíte sa odlíšiť.  

Aby si ľudia nepovedali "Zase ďalšia reklama...", ale "Aha, toto vyzerá 

zaujímavo... O čom to je?" 

Pár tipov na takéto e-mailové predmety nájdete v tomto e-booku. Sú 

nečakané, vtipné, budia zvedavosť. Sú pre všetkých obchodníkov, ktorí 

nechcú vyzerať len ako ďalšia firma, ale chcú si so zákazníkmi vybudovať 

priateľský vzťah a prinášať im hodnotu.  

P.S.: Keď sa vám to podarí, môžete do predmetu napísať aj "blablabla" a aj tak 

si ho otvoria :) 

 

  



Kto som, že vám idem radiť? 

Ahojte, volám sa Martin Mažár. 

Som online marketér a e-maily prinášajú 60-70% môjho obratu... a tiež mi 

pomohli získať vysnený dom.  

V roku 2017 sme sa chceli s manželkou Denisou sťahovať do nového. Ale malo 

to háčik. Na kúpu domu nám chýbalo 12 000€... 

Čo teraz? 

Poslali sme sériu predajných e-mailov na kurz Kráľ Fanpage, ktoré nám 

priniesli zárobok 12 866€. Takže vysnený dom bol čoskoro náš. 

Rekord však prišiel o 5 mesiacov neskôr - príjem 28 103€ len vďaka e-mail 

marketingu.  

Nie je to však také jednoduché, ako sa zdá. Musel som sa najskôr naučiť 

používať tie správne stratégie. Teraz to učím ďalších zapálených obchodníkov 

cez e-booky, webináre, školenia alebo kurz Tajomstvo e-mailových sekvencií. 

  

https://kralfanpage.sk/kurz-emaily/


 

 

VAROVANIE: Verím, že tieto šablóny vám pomôžu písať 

pútavejšie e-mailové predmety. Ale nesľubujem vám, že 

vám miera otvárania e-mailov vyskočí do závratných čísel. 

 

 

Na to si musíte skutočne získať srdcia vašich zákazníkov. Nie šablónami, ale 

poctivou prácou, čestnosťou a prinášaním hodnoty. To je zatiaľ môj najlepší 

recept. 

 

  



1. Nerobíte aj vy túto hlúpu chybu? 

O čom môžete v e-maili písať: 

● Aké bežné chyby robia vaši potenciálni zákazníci… a preto potom 

nedosiahnu vytúžené výsledky. Vy ale poznáte návod, ako sa týmto 

chybám vyhnúť.  

● Váš príbeh o tom, ako to vyzeralo skôr, než ste začali podnikať. Potom 

prišiel veľký AHA moment a vy ste pochopili, ako to robiť správne. A zrazu 

sa dostavili aj prvé výsledky. Teraz toto riešenie ponúkate svojim 

potenciálnym klientom. 

Cieľ e-mailu: 

● predaj vášho produktu alebo služby 

● prinášanie hodnoty zadarmo - odkaz na článok, ebook, webinár  

● budovanie dôvery - zdieľanie vášho príbehu 

2. Všetko, čo chcete vedieť o ___, ale báli ste sa 

opýtať 

Všetko, čo chcete vedieť o investovaní, ale báli ste sa opýtať 

Všetko, čo chcete vedieť o kurze Chudneme do plaviek, ale báli ste sa opýtať 

Všetko, čo chcete vedieť o e-mail marketingu, ale báli ste sa opýtať 

O čom môžete v e-maili písať: 

● "Upútavka" na váš nový článok, kurz, webinár, e-book... Opíšte v krátkych 

odrážkach, na aké otázky v ňom nájdu odpovede (a dajte si pozor, aby to 

boli otázky, ktoré vašich potenciálnych klientov naozaj trápia). 



● Ak hovoríte o vašom produkte (napr. kurz Chudneme do plaviek), 

napíšte odpovede na najčastejšie otázky a námietky. Takýto e-mail 

môžete poslať ako súčasť predajnej sekvencie.  

Cieľ e-mailu: 

● predaj vášho kurzu alebo e-booku 

● prinášanie hodnoty zadarmo - odkaz na článok, ebook, webinár  

3. Prečítajte si toto skôr, než ____ 

Prečítajte si toto skôr, než pôjdete kupovať zeleninu 

Prečítajte si toto skôr, než uzavriete životnú poistku 

Prečítajte si toto skôr, než si vyberiete letnú dovolenku 

O čom môžete v e-maili písať: 

● Krátka rada ktorou ukážete, ako im viete pomôcť. Zistia, že vy ste ten 

expert, na ktorého sa neskôr môžu obrátiť (napr. im dajte tip, ktorá 

zelenina obsahuje najviac vitamínov, na čo si dať pozor pri zakladaní 

životnej poistky alebo jeden trik, vďaka ktorému vedia nájsť letenky za 

najnižšiu cenu). 

● Aké výhody prináša váš produkt? (napr. recepty na zdravé smoothies, 

finančné poradenstvo, zájazdy cestovnej kancelárie) Ako vie vašim 

klientom pomôcť a zlepšiť im život? Buďte konkrétni.  

Cieľ e-mailu: 

● predaj vášho produktu 

● prinášanie hodnoty zadarmo - odkaz na článok 

● budovanie dôvery  



4. Pravdepodobne najhlúpejší spôsob, ako ____ 

Pravdepodobne najhlúpejší spôsob, ako namontovať poličku 

Pravdepodobne najhlúpejší spôsob, ako podnikať na internete 

Pravdepodobne najhlúpejší spôsob, ako sa snažiť schudnúť  

O čom môžete v e-maili písať: 

● O najčastejšej chybe, ktorú ľudia robia. A samozrejme o tom, ako to robiť 

lepšie - tým, že si kúpia váš produkt alebo zaplatia vaše služby.  

● Môže to byť niečo, čo vyzerá ako veľmi hlúpy spôsob riešenia problému, 

ale napriek tomu je prekvapivo aj najúčinnejší. Čo to je? To sa 

samozrejme dozvedia, až keď kliknú odkaz.  

Cieľ e-mailu: 

● predaj vášho produktu alebo služby 

● prinášanie hodnoty zadarmo - odkaz na článok 

5. Vidíme sa o 8? 

O čom môžete v e-maili písať: 

● Pripomenutie vášho živého videa či webináru.  

Cieľ e-mailu: 

●  pripomienka 

6. Čo nechcem, aby ste o mne vedeli (Ups!) 

O čom môžete v e-maili písať: 



● Váš príbeh (ne)úspechu. Ako ste sa dostali tam, kde ste dnes a aké chyby 

ste cestou spravili. Ak si chcete získať dôveru ľudí, buďte autentický a 

úprimný. 

● Ako vyzeral váš život predtým, než ste objavili riešenie vášho problému 

(možno ste boli v dlhoch, mali ste hrozné akné, nevedeli ste, z čoho 

zaplatíte najbližší nájom...). Čo vás zachránilo a ako to môžu získať aj oni.  

Cieľ e-mailu: 

● predaj vášho produktu alebo služby 

● budovanie dôvery - zdieľanie vášho príbehu 

7. Som u vás doma 

O čom môžete v e-maili písať: 

● Znie to trochu desivo (a preto to láka otvoriť e-mail), ale v skutočnosti je 

to hádanka. Pokračujte v nej na začiatku e-mailu. Napríklad: "Som vo 

vašej kuchyni. Stretávame sa takmer každý deň. Máte ma radi a pritom si 

vôbec neuvedomujete, že vás pomaly ničím". Nenechajte ich dlho v 

napätí a prezraďte im, o čom je reč (v tomto prípade napríklad o nejakej 

nezdravej potravine). Vzápätí ponúknite riešenie. 

● Ak si trúfate, neprezraďte im odpoveď hneď, ale povedzte, že sa ju 

dozvedia napríklad po kliknutí na článok.  

Cieľ e-mailu: 

● predaj vášho produktu alebo služby 

● prinášanie hodnoty zadarmo - odkaz na článok 

8. Ďakujem! Je skvelé mať klientov / 



zákazníkov, ako ste vy 

O čom môžete v e-maili písať: 

● Poďakovať novým klientom za dôveru alebo za spoluprácu.  

● Podeliť sa o skvelé recenzie s vašimi potenciálnymi zákazníkmi. A 

samozrejme pridať odkaz na produkt, ktorý je takto ospevovaný.  

Cieľ e-mailu: 

● predaj vášho produktu alebo služby 

● poďakovanie po spolupráci alebo nákupe 

● budovanie dôvery  

9. Toto vám nikto nepovie (ale ja áno) 

O čom môžete v e-maili písať: 

● Hovorte o negatívach, ktoré vaše riešenie ich problému prináša (napr. 

budú musieť investovať svoj čas, výsledky neprídu zo dňa na deň, nie 

každému to prinesie výsledky) . Takmer každý obchodník o svojom 

tovare hovorí len v superlatívoch, čo vôbec neznie vierohodne. 

Samozrejme, o negatívach hovorte len krátko a hneď dodajte ALE... A 

vymenujte všetky benefity.  

● Odhaľte im kúsok z vášho know-how, ktoré si vaša konkurencia zvyčajne 

necháva pre seba. Ľudia ocenia, keď im dávate hodnotu zadarmo a budú 

vás vnímať ako experta.  

Cieľ e-mailu: 

● predaj vášho produktu alebo služby 

● prinášanie hodnoty zadarmo - odkaz na článok, ebook, webinár  



● budovanie dôvery  

10. Zmeškáte to? 

O čom môžete v e-maili písať: 

● Pripomenúť, že akcia či zľava za chvíľu končí - a preto by mali nakúpiť 

čím skôr.  

● Pripomenutie vášho živého videa či webináru.  

Cieľ e-mailu: 

● pripomienka 

11. Ešte stále _____ ? 

Ešte stále čakáte na toho pravého?  

Ešte stále platíte vysoké účty za energie?  

Ešte stále máte problémy s chrbticou?  

O čom môžete v e-maili písať: 

●  Opíšte čo najpresnejšie problém, ktorý majú vaši potenciálni klienti. A 

hneď predstavte aj riešenie, ktoré si môžu kúpiť alebo napr. prečítať na 

vašom blogu.  

Cieľ e-mailu: 

● predaj vášho produktu alebo služby 

● prinášanie hodnoty zadarmo - odkaz na článok, ebook, webinár 

12. Toto sa vám určite bude páčiť 



O čom môžete v e-maili písať: 

● O zľave alebo akcii, ktorá práve prebieha 

● Tip na váš užitočný článok  

● Vtipné video so šteniatkami, ktoré ste práve videli na Facebooku 

Cieľ e-mailu: 

● predaj vášho produktu alebo služby 

● prinášanie hodnoty zadarmo - odkaz na článok, ebook, webinár 

● budovanie dôvery  

13. Nie ste sami 

O čom môžete v e-maili písať: 

● O príbehoch úspechu alebo recenziách vašich klientov. Ukážte, ako na 

tom boli predtým, než využili vaše služby. Opíšte ich problémy tak, aby sa 

v nich vedeli nájsť vaši potenciálni klienti. Ukážte im, že je jedno, ako zle 

sú na tom teraz, pretože viete pomôcť aj im.  

● Podobne môžete hovoriť aj o svojom osobnom príbehu.  

● Pošlite štatistiku, koľko ľudí sa už prihlásilo do vášho kurzu alebo si kúpilo 

váš nový produkt. To znamená, že veľa ľudí má podobné problémy. A 

rozhodli sa, že vaša ponuka je to najlepšie riešenie. Toľko ľudí sa predsa 

nemôže mýliť, nie?  

Cieľ e-mailu: 

● predaj vášho produktu alebo služby 

● prinášanie hodnoty zadarmo - odkaz na článok, ebook, webinár  

● budovanie dôvery - zdieľanie vášho príbehu 



14. Otvárajte opatrne, vo vnútri je prekvapenie! 

O čom môžete v e-maili písať: 

● Tento predmet môžete použiť pri prvom uvítacom e-maili, kedy 

posielate "odmenu" výmenou za e-mailový kontakt.  

● Pošlite ľuďom nečakane niečo hodnotné zadarmo. Len tak.  

Cieľ e-mailu: 

● prinášanie hodnoty zadarmo - odkaz na článok, ebook, webinár  

● budovanie dôvery  

15. Len pre ___ 

Len pre tých, ktorí sú na sebe ochotní makať 

Len pre tých, ktorí to s chudnutím myslia vážne 

Len pre odvážnych  

O čom môžete v e-maili písať: 

● Máte skvelé riešenie alebo pomôcku. Ale len pre tých, ktorí ___! Ukončite 

to výzvou k akcii - ak patria do tejto skupiny, nech kliknú na odkaz. 

Cieľ e-mailu: 

● predaj vášho produktu alebo služby 

● prinášanie hodnoty zadarmo - odkaz na článok, ebook, webinár  

16. Mám pre vás dobrú a zlú správu... 

O čom môžete v e-maili písať: 



● No predsa o dobrej a zlej správe. Dobrá napríklad môže byť, že práve 

teraz niečo ponúkate so zľavou. A tá zlá - že akcia zachvíľu končí! Alebo 

dobrá môže byť o tom, ako im vie váš produkt pomôcť. Ale pozor! Zlá 

správa je, že je už takmer vypredaný.  

Cieľ e-mailu: 

● predaj vášho produktu alebo služby 

17. Ako ____ 

Ako sa naučiť po anglicky za 21 dní  

Ako precestovať svet bez tisícov €€€ na účte 

Ako zistiť, či vás partner podvádza 

O čom môžete v e-maili písať: 

● Predmet typu "Ako" je síce klasika, ale to preto, že jednoducho funguje. 

Samozrejme, záleží na tom, čo za to "ako" doplníte. Malo by to byť niečo, 

čo vaši potenciálni klienti naozaj, naozaj chcú.  

Cieľ e-mailu: 

● predaj vášho produktu alebo služby 

● prinášanie hodnoty zadarmo - odkaz na článok, ebook, webinár 

 

  



3 tipy, aby vaše e-maily otváralo ešte viac ľudí 

1.Kvalitná databáza kontaktov 

Ja viem. Môže sa vám zdať, že čím viac kontaktov budete mať, tým lepšie. Ale 

nie je to tak. Oveľa dôležitejšie je, aby ste tam mali len ľudí, ktorí sa 

zaujímajú o to, čo robíte. Potom aj s málom dokážete veľké veci. Napríklad, 

jeden môj klient získava na 90 oslovených kontaktov až 10 osobných stretnutí! 

Takže určite žiadne kúpené databázy ani nevyžiadané e-maily. Úprimne - vy 

radi čítate spam od ľudí, o ktorých ste predtým nikdy nepočuli? 

2. Užitočný obsah e-mailov 

Hádajte, čo sa stane, keď budete ľudí bombardovať predajnými ponukami? 

Raz ich to prestane baviť a z vašej databázy sa odhlásia. 

Ale čo ak im budete posielať užitočné tipy, zaujímavé články a úprimne sa o 

nich zaujímať? Potom sa budú tešiť na každý nový e-mail. A dokonca vám 

aj radi zaplatia, keď im nejakú tú ponuku pošlete. Hej, je to náročnejšia cesta, 

ale výsledky stoja za to. 

3. Navnaďte ich na váš ďalší e-mail 

Všimnite si, čo som napísal do P.S. v jednom z mojich e-mailov: 



 

Chceli by ste len tak zadarmo zistiť, aké témy článkov skutočne zaujímajú 

vašich potenciálnych klientov? Ak máte blog, tak určite. Takže by ste naozaj 

pozorne sledovali môj nový e-mail a otvorili ho, aj keby mal ten najnudnejší 

predmet na svete.  

Pokojne tento trik odo mňa okopírujte a vo vašej ďalšej e-mailovej kampani 

pridajte takéto lákavé P. S. :) 

 

  



Ale to stále nie je všetko... 

● Ak chcete vedieť viac o tom, aké typy e-mailových predmetov fungujú a 

najmä prečo, stiahnite si úplne zadarmo môj ďalší e-book Ako písať 

magicky účinné e-mailové predmety. 

● Ak máte akékoľvek otázky o e-mailovom (alebo inom online) 

marketingu, šup s nimi do Facebook skupiny s fakt priateľskou 

atmosférou Online lídri.  

● Ak chcete z e-mailov naozaj vyžmýkať maximum, pripravil som pre vás s 

Peťom Čelkom kurz plný praxou overených tipov - Tajomstvo e-

mailových sekvencií. Pozrite si, čo všetko v ňom nájdete a či je vhodný aj 

pre vás. 

● Alebo sa môžete rozhodnúť všetko moje know-how o e-mail marketingu 

odkukať sami. V tom prípade pozorne sledujte a analyzujte moje e-

maily… ďalší vám dorazí už čoskoro! :)  

 

 

 

https://onlinelidri.sk/ebook-predmety-emailov/
https://onlinelidri.sk/ebook-predmety-emailov/
https://www.facebook.com/groups/onlinelidri/
https://kralfanpage.sk/kurz-emaily/
https://kralfanpage.sk/kurz-emaily/
https://kralfanpage.sk/kurz-emaily/
https://kralfanpage.sk/kurz-emaily/

