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“Obchodní expanze do zahraničí 
nebyla nikdy jednodušší, než je 

tomu dnes.”



Expanze obecně



Expanze = investice



• Stabilní a výkonný trh

• Kulturní příbuznost

• Dobrá reputace

Zdroj: statistikaamy.cz
Proč do Německa





Online rozdíly











Zdroj: statista.de
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Největší německé e-shopy



Alfou a omegou v německém

onlajnu je důvěryhodnost.



• Budujte známý a důvěryhodný brand

• Německé sídlo a německá společnost

• Zajistěte bezchybný překlad webu do němčiny a jeho lokalizaci

• Prvky důvěryhodnosti na webu (certifikáty, telefonní čísla, ...)

• Důlěžité je právní online minimum

• Používejte pro Němce známé platební metody a dopravu

Působte důvěryhodně



Zdroj: statista.de
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Takřka tradiční jsou marketingové akce, které 
nabízejí dopravu zdarma.

Velká důvěryhodnost mezi sousedy - 13 % 
uživatelů si nechává zaslat zboží až před
domovní dveře.

Dopravci:
 DHL
 Hermes
 DPD
 GLS
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Dovoz domů

Dovoz na odberné místo

Vyzvednutí v kamenné prodejně

Zdroj: idealo.de

Doprava TOP 3 druhy dopravy
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Vrácení zboží hrazené zákazníkem (bez ohledu na cenu zboží)

Bezplatné vrácení zboží (po dosažení minimální ceny zboží)

Individuální domluva

Zdroj: idealo.de

Možnosti vrácení zboží



Exportní analýzy



Analýza cílové segmentu

Analýza zákazníka

Analýza konkurence

-> Strategie expanze

Klíčové analýzy před samotnou expanzí



Legislativní bariéry Poptávka po daném 
produktu/službě

Způsob nabízení Specifika na německém trhu

Analýza trhu / segmentu



Není třeba kompletní nové 
definice cílové skupiny – ta bude 

podobná jako na tuzemském
trhu!

Analýza zákazníka



Demografický přístup

• Rozložení poptávky na základě 
demografických ukazatelů (místo, 
věk, pohlaví, …)

• Tvorba person

Search přístup

• Analýza klíčových slov
• Segmentace vyhledávacích 

vzorů
• Zjištění kontextové 

hledanosti klíčových frází

Analýza zákazníka





Prakticky jediný způsob, jak 
získat alespoň nějaká data před
samotnou expanzí do Německa.

Analýza konkurence



Fáze 1 – před spuštěním webu

1.3. 2019

• Zahájení překladů

• Dojednání platebních metod

• Dojednání dopravců

• IT řešení nového webu

Fáze 2 – testování

1.4. 2019

• Testování funkcionality

• Odstranění chyb

• Konverzní analýza

• Německé certifikace

Fáze 3 – po spuštění webu

1.6. 2019

• Zahájení online prodeje

• Online Marketing

• UX optimalizace

Časový rámec expanze



Překlady



Jazykově by nikdo neměl na první
pohled poznat, že nejste německá

firma!









Právní minimum



1. Impressum

2. Datenschutzerklärung

3. Rozesílka newsletterů

4. AGB – VOP

5. Produktové obrázky

6. Stornovací podmínky

7. Doručovací časy produktů

8. Platební metody

9. Ceny a dodatečné náklady

10. Potvrzení objednávky

Fahrplan



1. Impressum

1. Jméno firmy
2. Dodací adresa společnosti
3. Údaje o osobách, které firmu reprezentují
4. Možnost rychlého kontaktu
5. Emailový kontakt
6. Údaje z obchodního rejtříku, Umsatzsteuer-ID



Pozor! Datenschutzerklärung musí stát mimo Impressum!

2. Datenschutzerklärung

TIP: V ČR není cookie lišta povinná, v 
Německu ovšem ano!

GDPR = Datenschutz-Grundverordnung



3. Rozesílka newsletterů

1. Přihlášení do newsletteru pomocí aktivního souhlasu
2. Dokumentace tohoto souhlasu
3. Možnost odlášení se z newsletteru

Aktivní souhlas příjemce:

Přihlášení se přes
formulář

E-mail s odkazem
na potvrzení

přihlášení

Potvrzení pomocí 
odkazu

Přihlášení do 
newsletteru

úspěšné



4. Allgemeine Geschäftsbedingungen

 Vždy výslovně odkazujte na AGB, aby je uživatel musel brát v zřetel
 Strukturujte AGB tak, aby nebyly moc dlouhé a uživatel je mohl

pohodlně projít
 Lokalizujte své AGB pro potřeby Vaší firmy/Vašeho e-shopu
 AGB by měly být dostupné ze všech stránek na webu (ideálně ve

formě patičky)

TIP: bez AGB Vám Google z 99 % odmítne 
Google Ads, nedostanete do zbožových 
srovnávačů, …



1. Pokud nepoužíváte vlastní fotky 
(nedoporučeno), dávejte si pozor na 
vlastnická práva

2. Na fotce by měl být zobrazen reálně jen 
produkt, který nabízíte. Pokud je u něj i 
příslušenství, je třeba dopsat, zda je v 
ceně nebo není.

5. Produktové fotky 6. Widerrufsbelehrung

 Widerrufsbelehrung musí být uvedeno
přímo v objednávkovém procesu

 Pokud není v objednávkovém procesu přímo
uvedeno, musí zde být alespoň explicitně
umístěný a zvýrazněný odkaz

 Odkaz musí být na takovém místě, kde jej 
uživatel obvykle očekává.



Jste povini informovat své zákazníky o 
dodání produktů. Zákon Vám ovšem
neurčuje, že vše musí probíhat na den
přesně.

7. Doručení produktů 8. Platební metody

1. Informujte zákazníka, jaké platební metody
jsou k dispozici

2. Upozorněte zákazníka, v jakém momentě
za produkty zaplatí, a to nejpozději v 
předposledním kroku objednávkového 
procesu

3. Zákazník nesmí platit více, než jaká je 
uvedená cena produtku. Pokud je k platbě
účtován další poplatek, musí být uveden
společně s výběrem platební metody

„In der Regel“ „voraussichtlich“



9. Ceny a dodatečné náklady

 Chcete udávat cenu produktů bez DPH? 
Můžete, ale cena s DPH vždy musí být ta, 
která bude na produktové stránce
zvýrazněná. Mimo to musí ze zákona 
obsahovat i informaci „inkl. MwSt.“

 Další náklady (doprava) nemusí být uvedeny
přímo na produktové stránce. 



10. Potvrzení objednávky

 Jakmile obdržíte objednávku od zákazníka, jste povinni mu tuto 
interakci potvrdit (nejběžnější způsob je pomocí e-mailu).

 Běžnou praxí je i umístění AGB a Widerrufsbelehrung přímo do 
potvrzení objednávky

POZOR: potvrzení objednávky pomocí odkazu v e-mailu je 
nepřípustné. Samotné informace o přijetí a potvrzení objednávky 
musí být zahrnuty v samotném těle (textu) e-mailu.



Brand positioning



Právní forma: GmbH nebo s.r.o.?

Brand positioning: německá společnost, česká společnost či mezinárodní 
společnost?

Struktura webu: národní doména, subdoména nebo subadresář?

DACH Brand positioning: .de, .at, .ch domény

Brand positioning a profilace v DACH



Právní forma společnosti



Brand positioning

Máte-li GmbH, jste pro 
uživatele/zákazníka Němec. 

Pokud jej nemáte, tak to 
nepředstírejte.



XY.com/de

XY.cz/de

XY.sk/de

de.XY.com

XY.com/de

XY.cz/de

XY.sk/de

de.XY.com

XY.eu

XY.de

XY.eu

XY.de

Struktura webu



DACH Brand positioning

XY.de XY.com/de

XY.de

XY.at

XY.ch

XY.com/de

XY.com/at

XY.com/ch



Ventilator.com















Case studies













Mýty o Německu



Německo je náročný trh, tam nemůžu
uspět.



Investice do expanze jsou vyšší, avšak 
pak může Německo táhnout celý 

byznys



Němci neumí s internetem



Ale umí...





Kvůli Amazonu se v Německu neuživím



Investice do expanze jsou vyšší, avšak 
pak může Německo táhnout celý 

byznys



Němci nenakoupí u zahraničního
subjektu, mají strach o osobní údaje



Pokud web působí důvěryhodně, pak
není co řešit... :-)



Prostor pro Vaše otázky... 
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Suchmaschinenoptimierung





Pay-per-click kampaně





Social media marketing



Zhruba každý třetí Němec využívá sociální sítě

Facebook - 30 milionů uživatelů (23 milionů denně) 

Xing - 13 milionů uživatelů

LinkedIn - 9 milionů uživatelů

Instagram - 9 milionů uživatelů 

Sociální sítě



2%

5%

9%

15%

16%

63%

Snapchat

Google Hangouts

Apple iMessage

Facebook Messenger

Skype

WhatsApp

69%
uživatelů online

používá messengery

Sociální sítě





Další kanály







fiala@evisions.cz

@fiala_milan

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST

milan.fiala.cz@gmail.com

fialamilan.com


