
9 tipů, 
jak zlepšit 
svoje texty

www.copyhanka.cz



Psaní 

vám už brnká 

na nervy?



Přináším vám 

9 jednoduchých tipů,

se kterými vaše texty 

budou zářit!



Máte nutkání napsat 
to nejlepší na konec? 

 
No - jak je libo, ale na 99 % ztratíte

uživatele už na začátku. 

V onlinu máte jen pár vteřin, 
abyste zaujali.

Jen pár vteřin

Není čas,

ztrácet čas
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Moc
dlouuuuuuuhééééééééé

Dlouhé texty jsou jako 
jízdenka do věčných lovišť.

 
Dřív, než dojde zákazník na konec, 

je s vaším prodejem ÁMEN.

V onlinu se 

dlouhé texty nečtou.

 

Nečekejte na zázraky,

zkraťte to!
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Dejte tomu formu

Dejte vaše texty do formy,
stejně jako tyto dobroty: čokoládový DORTovocný KOŠÍČEKpudingová BÁBOVKA

I sladké dobroty 
potřebují formu, aby se upekly. 

 
Chcete texty k nakousnutí?

 Formátujte je.  
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Opakování je sice 
matkou moudrosti, 

ale to neplatí při psaní textů. 

Zkontrolujte si, jestli v textu 
neopakujete to stejné, jen jinak. 

Jak? Výstižně.

ŠKRTejte,
ŠKRTejte,
ŠKRTejte!

Opakování je sice 
matkou moudrosti, 

ale to neplatí při psaní textů. 

Zkontrolujte si, jestli v textu 
neopakujete to stejné, jen jinak. 

Opakování je sice 
matkou moudrosti, 

ale to neplatí při psaní textů. 

Zkontrolujte si, jestli v textu 
neopakujete to stejné, jen jinak. 
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Proměňujte

Nemusíte umět kouzlit, 

abyste proměnili

 

vlastnosti produktu nebo služby

ve výhody a přínosy 

pro vašeho zákazníka

Žádná kouzla s textem, 
jen lépe podaný fakt.

 
No fakt!

 
Tato bota je nepromokavá.

 
vs.

 
Prší? Čert to vem. 

Díky této botě zůstane vaše fusekle v suchu. 
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Pomocí emocí

Vneste do svých textů emoce,mají totiž velkou e-MOC!

Ať už píšete e-book 
nebo jakýkoliv jiný e-text,

nezapomínejte na e-moce. 
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Nepište jak na Wikipedii, 
pište jako lidi. 

 
př. Slovo je skupina hlásek tvořící ustálený celek a
mající určitý ustálený význam, je označované za

jednotku slovní zásoby.
 

vs.
 

Slovo je složeno z písmen. 
Každé slovo má svůj význam. 

sROZUMitelně

Pište tak, 
jak vám "zobák" 

narostl.
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Hrajte si

Ámos: "I škola může být hrou." CopyHanka: "I slova můžou být hrou." 

Texty nejsou jen 
náhodně poskládaná slova vedle sebe. 

 
Je to umění, zábava, hra. 

 
Všímejte si slov jinak. 

Prohazujte písmena, jen tak si tvořte.
Podívejte se na ně z nadhledu. 

 
Jakou vzbuzují emoci? 

Přenáší na vás nějaký pocit?
Vyvolávají chuť? 
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CO a pro KOHO

Jedinečnost a cílovka:
bez toho se v onlinu nejspíš nehnete.

Chcete se odlišit od konkurence 
a oslovit ty správné lidi? 

 
Tak to si nejdřív jasně a přehledně
definujte vaši konkurenční výhodu

a cílovou skupinu. 
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Nevíte si 

s textem rady?



Od toho jsem
TADY!

Jsem CopyHanka a mým posláním 
je tvořit online (s)věty hravým a

srozumitelnějším místem.

https://www.facebook.com/groups/hravetexty/
http://www.copyhanka.cz/

