
Online vzdelávanie: 
váš zdroj bohatstva 



Ahoj! 

Volám sa Daniel Boris 
Podnikám viac ako 20 rokov a chcem sa  
s vami podeliť o vlastné skúsenosti  
zo sveta on-line marketingu. 
Som projekt manažér kurzu CESTA ZÁKAZNÍKA 
 
Kontakt: info@danielboris.sk 
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• Príležitosti na vytvorenie PASÍVNEHO PRÍJMU sú všade okolo vás. 
Dôvod, prečo ich nevyužívate sú často iba v tom, že o nich neviete. 



• Jednou z nich je ONLINE VZDELÁVANIE. 



• Spôsob ako byť úspešným, je stať sa vyhľadávaným expertom vo 
svojej branži. 



• Základom je nájsť si správnu oblasť, cieľovú skupinu a vytvoriť si 
stratégiu komunikácie. 



• Potom zostáva iba jediné (a to najnáročnejšie) – vytrvať vo svojej 
ceste expert lídra. 



Byť expertom znamená vytvárať si nové cesty k príjmom z webových 
aplikácií: 
• Vytvoriť online (video) kurz a predávať ho cez web: 

www.kurzyproradost.cz 
• Napísať eBook a predávať ho 
• Vytvoriť vzdelávanie a predávať ho cez špecializované servery, ako 

napríklad academyofmine.com, www.learnworlds.com, 
www.udemy.com, www.academyofmine.com 



Nástroje, ktoré vám pomôžu: 
• Nahrávanie videa: Camtasia.com , screencast-o-matic.com  
• Automatizácia procesov: SmartSelling 



Vytvorte si vlastný online kurz! 



• Prečo? Vedomosti sú hodnotou súčasnosti. 



• Ak viete viac, môžete sa lepšie rozhodovať. Môžete rýchlejšie 
napredovať k cieľu. 



• Toto si uvedomujete vy, rovnako to vedia vaši zákazníci.  



• To, že sledujete túto prezentáciu naznačuje, že tiež patríte k tým, čo 
radi získavajú nové informácie. 



• Pravdepodobne ste odborník na niečo dôležité. Možno si to ani sami 
neuvedomujete. To je v poriadku. Ak nám čosi ide prirodzene, na 
niečo máme talent, tak to považujeme za prirodzené. Myslíme si 
dokonca, že to asi nemá žiadnu hodnotu. 



• V škole nás naučili, že každá hodnota musí byť získaná tvrdou prácou. 
Ak ste boli skvelí v písaní slohov, každý nad tým mávol rukou. Ale ak 
vám nešla do hlavy fyzika... Koľko ste sa museli natrápiť, kým ste sa ju 
dobre naučili? Bolo to ťažké, však? Dnes sa možno živíte tým, čo vám 
išlo ľahko (napr. písaním) a nie tým, čo vám nešlo (napr.  fyzikou). 
Dôvodom je, že na niečo máte talent a na niečo nie. 



• Jedná z možností ako váš talent, vašu odbornosť a znalosť zhodnotiť 
je predať ju ďalej. A keď píšem PREDAŤ, myslím tým za peniaze. 



• Koľkokrát ste už zaplatili za kurz, školenie, či online vzdelávanie? 
Ľudia, ktorí vás v nich učili sú rovnakí ako vy. Niečo sa naučili lepšie 
ako vy a potom vás to naučili. 



• Chcete zaujímavo rozšíriť svoje príjmy? Doplňte svoje produkty 
o online kurz z vášho odvetvia. 



• Ľudia vám radi zaplatia za nové informácie, ktoré ste mali doteraz 
zadarmo vo vlastnej hlave! 



Nájsť nápad na online kurz, ktorý by mohol generovať zisk. 
• Odpovedaj si na otázky: 
• V čom si naozaj dobrý? 
• K čomu máš oprávnenia? 
• Čo je tvoja vášeň? 

 
• Sleduj trendy a vyjadrenia potenciálneho publika. Čo hľadajú? Čo 

potrebujú vedieť? 



Urči si svoje ciele a tiež cenu kurzu. 
• Pre vyšší úspech si urči vyššiu cenu za kurz. 
• Ak poskytuješ kvalitný a žiadaný obsah, je potrebné ho relevantne 

ohodnotiť. 
• Bojíš sa, že budeš mať menej poslucháčov? Nevadí. Menej študentov 

znamená, že sa im môžeš lepšie venovať. Si spokojný ty a sú spokojní 
aj oni. 



Vytvor obsah kurzu a nahraj ho. 
• Najlepšia cesta je nakresliť si plán krok po kroku ako sa čo bude robiť. 
• Každý krok je samostatný modul v rámci tvojho kurzu. 
• Obsahom kurzu môžu byť textové dokumenty, prezentácie, videá, 

audionahrávky (podcasty) 



Nájdi si nástroj pre uverejnenie kurzu na internet. 
• Nie je nevyhnutné poznať všetky technické parametre. 
• Dôležité je, aby platforma, v ktorej tvoríš kurz bola dizajnovo 

zaujímavá, pôsobila dôveryhodne a budila pocit autority. 
• Kurzy musia byť responzívne pre zobrazenie v mobiloch. 
• Musíš mať dokonalú kontrolu nad komunikáciou so študentmi. 




