PŘEDMLUVA
Každý den ke svému počítači usedá mnoho nadějných a nadšených blogerů a blogerek. Píší články ze svého života, své příběhy,
zkušenosti, zážitky. Tvoří a píší blogy o životě, módě, vztazích,
zdravém životním stylu, o svých zálibách a o dalších a dalších
tématech. Denně světlo světa spatří mnoho životních příběhů,
které inspirují, baví i pomáhají.
Vítejte ve světě blogování. Ve světě blogerů a blogerek. Ve světě,
který mnohým z vás nemusím představovat, protože to vy sami
jej tvoříte. Vy sami jste jeho součástí.
To, co vám prostřednictvím této knihy ale představit chci, je
možnost, jak můžete na svém blogu vydělávat. Jak můžete díky
blogu vydělávat hotové peníze. Jak si můžete díky tomu, co jste
dosud dělali zadarmo, vydělat každý měsíc stovky, tisíce, desítky
tisíc i více korun.
V této knize vám ukáži přesné postupy a návody, jak můžete
svůj blog přetvořit v „automat na peníze“. Dávám vám do ruky
konkrétní návod. Krok za krokem vás provedu tím, o čem jste
nejspíš už něco slyšeli, ale možná jste se báli, že je to moc složité
a že byste to nezvládli. Můžu vás ujistit, že se není čeho bát. A že
to zvládne každý z vás.
Možná přemýšlíte nad tím, jak to všechno funguje. Co pro to
budete muset dělat, jestli vůbec budete moct psát blog ve stejném stylu a na stejné téma jako dosud. Kolik času vám to denně
nebo týdně zabere. Jestli si například budete moci vydělávat na
svém blogu i tehdy, jestliže studujete, chodíte na brigádu nebo
jste už zaměstnaní.
Vydělávání peněz prostřednictvím blogu si můžete představit
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jako celoroční brigádu nebo jako další zaměstnání, kvůli kterým ale ani nemusíte odejít z domu. Stačí vám počítač, internet
a váš blog. Důležité je, že vše bude probíhat stejně jako dosud.
Budete i nadále blogovat pro zábavu. Budete i nadále psát příběhy ze svého života, recenze a zkušenosti se zbožím, které máte
vyzkoušené. I nadále budete psát o svých zkušenostech, zážitcích nebo vztazích. Jednoduše o tom, o čem jste byli zvyklí psát
doteď. Bude záležet jen na vás, jestli denně nebo týdně věnujete
svému blogu hodinu navíc nebo třeba dvě.
Nemusíte se bát dokonce ani toho, že už jednu brigádu máte,
že studujete nebo jste naopak zaměstnaní. Ukážeme si, že vydělávat na blogu můžete bez ohledu na to, jestli jste student, zaměstnanec, podnikatel, na mateřské dovolené, vedeni na úřadu
práce nebo třeba v důchodu. Bez ohledu na to, kolik máte let.
V knize se dozvíte, kdy je potřeba si zřídit živnostenské oprávnění, kdy si můžete přivydělávat na dohodu, v jakých případech
je třeba platit zdravotní a sociální pojištění, kdy je potřeba stát
se identifikovanou osobou a jaké všechny zákonné povinnosti se vás týkají podle toho, do jaké skupiny patříte. Probereme
i administrativní a zákonnou stránku vydělávání si na blogu.
Na své si přijdou i ti z vás, kteří teprve o založení blogu a blogování přemýšlejí. V knize najdete odpověď na otázku, jak svůj
blog založit, stejně jako jak vybrat téma pro svůj blog.
Představíme si možné formy vydělávání si prostřednictvím blogu, stejně jako to, jak budovat úspěšný blog a jak jej psát. Naučíte se napsat článek na blog, který čtenáře zaujme. Budete umět
napsat příběh, který prodává a vědět, jak správně napsat recenzi
na produkt.

Bloguji pro zábavu, proč bych na svém blogu měl chtít vydělávat?
Proč bych z něj měl chtít udělat „prodejní automat“? Odpověď
je jednoduchá. Je to normální. Je naprosto normální, aby vám
to, čemu věnujete svůj čas a energii, vydělávalo peníze. Navíc se
tyto dvě věci nevylučují. I nadále budete blogovat pro zábavu.
Ale čas od času dostanete zaplaceno. Věřte mi, že vydělávat si
tím, co vás baví, je ta nejlepší práce na světě.
V dnešní době je internet obrovské médium. Milióny lidí denně hledají na internetu odpovědi na své otázky. Milióny blogerů denně publikují na svém blogu příspěvky a články. Milióny
podnikatelů denně řeší, jak by na svůj web mohli získat větší
návštěvnost.
Věřte tomu nebo ne, ale většina z vás má to, po čem právě mnoho
podnikatelů touží. To, co mnoho online marketérů a podnikatelů
řeší každý den. Návštěvnost. Máte na svém blogu vybudovanou
návštěvnost. Máte už své fanoušky a pravidelné čtenáře. A pokud
zatím ne nebo byste jich chtěli mít více, i to si v knize ukážeme,
jak na to.
Existuje mnoho návodů, jak si vydělávat na internetu. Úskalím
většiny návodů ovšem je, že se konkretizují na jeden způsob výdělku, ale neukazují krok za krokem, jak vše funguje a jak daný
způsob propojit s blogem. Tato kniha vás provede krok za krokem každým způsobem výdělku. Ukáže vám, jak vše funguje
v praxi, jak nejenom formy vydělávání si propojit s blogem, ale
také mezi sebou, mezi jednotlivými formami.

Ti z vás, kteří už pravidelně blogují, se možná sami sebe ptají:

V tuto chvíli se před vámi otevírá možnost, která vám může
změnit nebo hodně ovlivnit váš nejen blogerský život. Tato kniha není návodem na zázračné zbohatnutí přes noc. Aby váš blog
mohl začít vydělávat, je proto potřeba něco udělat. Ale pokud se
budete držet toho, co vám na dalších stránkách knihy předsta-
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vím, pokud převedete principy, které vám ukáži, na svůj blog,
bude vám to jednoduše fungovat. A vy začnete díky svému blogu vydělávat peníze.
Připravte si zvýrazňovač nebo propisku, abyste si mohli podtrhávat nejdůležitější pasáže knihy. Začínáme.

– 14 –

– 15 –

