
Už jen jeden 
klik…
OPT-IN

Díky za zájem!

V “autorské dílně” 
se naučíte napsat 
perfektní  anotaci, 
navrhnout  obálku, 
která lidi zaujme, 
a mnoho dalšího.

Rád bych Vám při 
té příležitosti  
pomohl s 
největším 
problémem, s 
jakým se ohledně 
vydání  knihy 
právě teď 
potýkáte.
Prozradíte  mi ho? 

Nechci poradit

Ano tag RADA ANO

tag RADA NE

Nevadí.  Kdyžtak mi 
kdykoli napište přes 
Messengera.

Tady je naše 
“autorská dílna”.

AUTORSKÁ DÍLNA

Chci víc informací

tag KL POOL ANO

tag ZAJEM:VIC INFO

Dobrá :) A co by Vás 
zajímalo?

Všechno

Propagace knih

Jak to funguje u vás

tag ZAJEM:VK KMKT

tag JFK ANO

poslání JFK

vstup KL POOL

Díky ;)

S čím bych Vám tedy 
mohl poradit?

USER ENTRY
text

OK. Budu se Vašemu 
dotazu věnovat  co 
nejdříve.  Můžu Vám 
napsat mail nebo 
zavolat.
Co upřednostňujete  
Vy?

napsat

zavolat

Dobrá.

Napište mi prosím 
své telefonní  číslo.

USER ENTRY
telefon

Dobrá.

Napište mi prosím 
svou e-mailovou 
adresu.

USER ENTRY
e-mail

Díky. Ozvu se.

Zatím se můžete 
trochu porozhlédnout 
na mém blogu 
VydáníKnihy.cz, kde 
jsem už spoustu 
témat zpracoval.
Třeba  tam najdete 
odpověď  dřív, než 
se stihnu ozvat!  :)

VK mapa stránek

VK mapa stránek

No, je to, pravda,  trochu 
nekonkrétní zadání… :)

Tady je přehled  článků a 
všech eBooků, které jsem 
za poslední tři roky 
napsal.
Snad tam najdete, co 
potřebujete. Když řešení nenajdete  ani 

tam, zbývá už jen osobní 
rada.

VK kat. KMKT

OK, zavolám  Vám nebo 
napíšu.

Pokud na cokoli nenajdete 
odpověď,  zavolejte  mi!

Mé číslo je 603 742 006.

tag VK ALL 
MAPA

tag VK ALL MAPA

Pokud nenajdete  řešení 
tam, vraťte se sem pro 
pomoc.

Chci poradit

Našel jsem

Tak to je super, proto to 
dělám :)
Když budete mít dotaz, 
zavolejte  mi, číslo je na 
blogu.
Díky!

Chci poradit

Našel jsem

Popište prosím svůj  
problém zde:

AUTORSKÁ DÍLNA tag KL POOL ANO

vstup KL POOL

přehled článků

flow KL problem-napsatXzavolat

flow KL nasel reseni

Skvěle! Je málo autorů, 
kteří pochopili, že 
propagace je nejlepší 
přítel knihy ;)

flow KL vic-informaci

flow KL POOL opt-in


