
Důležité upozornění

Při psaní této knihy nebyla použita žádná 
skripta ani strýček Google – všechno je to 
z našich vlastních hlav. Pro zvýšení kreativity 
jsme snědli tuny čokolády a probděli několik 
dní i nocí. Pak jsme si mysleli, že máme 
hotovo, dokud to nespatřil gra�k... No 
a protože jsme nechtěli, aby to vypadalo jako 
studie Akademie věd o svištích, kterou nikdo 
nečte, přišla na řadu další tuna kakaového 
zázraku a s ní i �nální verze našeho historicky 
prvního e-booku! :-)

E-b�k
 pro �linepodnikavce 



AHOJ, ČAU, VÍTEJ u nás

Máme tu čest se s tebou e-vidět a e-setkat na obrazovce tvého PC, smartphonu či tabletu. 
Děkujeme, že jsi nám dovolil vstoupit. Předem bychom tě rádi upozornili, že toto není jen tak 
běžný e-book na neproduktivní zabití 15 minut tvého života. 

Po jeho přečtení budeš obohacen o všechny potřebné informace, které ti prozradí co dělat, aby 
se ti začaly plnit touhy, mizely obavy z neúspěchu a přímo úměrně tak bohatlo tvé konto. 

Uvař si kávičku, abys nemusel odbíhat během čtení, neboť kdyby ti utekla i jen jedna spojka... 
mohla by ti ujít celá pointa a nespojilo by se to, co se spojit má. Počkáme...

Kávu máš na stole, tak se natáhni a rameno si podepři komfortním polštářkem, který k  tobě 
nedávno přicestoval například od prodejce z jaudelam.cz. A teď se do toho můžeme pustit.

Malé předčasné PS: Tento e-book je psán v mužském rodě, a to z jediného a prostého důvodu – 
neustálé čtení dvojtvarů je únavné, místy iritující a občas je třeba potěšit i  chlapy tím, že 
dostanou přednost :). 

Od prodejců  pro prodejce
Ještě jsme ti neprozradili, proč by sis měl tento e-book jednoznačně přečíst. Unikátní e-book 
vznikl od prodejců na jaspravim.sk a  jaudelam.cz pro tebe (budoucího prodejce), abys na 
jednom místě našel detailně sepsané informace a možnosti, které ti portál s mikroprací jaude-
lam.cz nabízí. Pracovat, vydělávat, prodávat a nakupovat online nikdy nebylo jednodušší 
a zábavnější.

Takže pokud tě naše publikace místy nebude bavit, protože se nebude dostatečně 
podobat Jackovi Can�eldovi či Harrymu Potterovi... můžeš mít pravdu – nejsme 
tým spisovatelů. Jsme tým prodejců, kteří ti chtějí co nejlépe předat své znalosti 
a zkušenosti tak, abys mohl vydělat rychleji a efektivněji. Aby ses poučil z našich 
chyb, posbíral zrnka moudrosti a zasadil je do svého květináče. Možná se ti bude 
zdát, že se informace občas opakují – nuže ano, je to záměr. Ne nadarmo se přece 
říká, že opakování je matka moudrosti. 



klik

Přip�tat se, začínáme!

Pokud se s námi dnes seznamuješ poprvé, rádi bychom tě provedli světem mikropráce, práce 
z domu či prodeje i nákupu zboží a služeb online. Pomůžeme ti zaregistrovat se, vytvořit si 
inzerát, najít potřebnou službu, objednat zboží a radovat se z výdělku a  kvalitně odvedené 
práce. Ten pocit, když je klient s tvou prací spokojený na 100 %, je prostě božský a nakažlivý, to 
nám můžeš věřit.  (poznámka tvůrců)

Pokud se s námi už nějaký čas znáš, tak víš, že jsme při tobě neochvějně stáli, chránili tvé 
bezpečí, pomáhali ti zviditelnit se, dávali ti nápady a inspiraci, jak lépe nabízet služby nebo 
nakupovat zboží, propagovali tvé hodnocení a odpověděli na všechny tvé otázky. I pro 
zkušeného Jáuděláka však máme užitečné novinky a tipy, o kterých se dočteš dále.

Ano, občas je potřeba přečíst víc než jen NADPIS…
ale pokud chceš číst rychleji, zkus např. SPRITZ (www.spritzinc.com/)  nebo některý 
jiný online nástroj, který ti pomůže spolknout informace rychleji.

Pozor! 
Čtení našeho e-booku má i vedlejší účinky! Proto ho užívejte v předepsaném 
množství, v teplém a klidném prostředí – pozitivní frekvence a pohoda během čtení 
jsou nezbytné, aneb jak říkají erudovaní anglo�lové „de mast“. What? Tami, stop it...

Vedlejším účinkem tohoto „aha“ čtení bude pohyb šedé hmoty mozkové a její skok za hranici 
všednosti. Zbohatneš (a nejen �nančně, toto slovo prý funguje) díky svým schopnostem nebo 
optimálním investicím do služby. Seznámíš se s mnohými kreativními a šikovnými lidmi. Každý 
den na našich stránkách najdeš inspiraci a  motivaci. Schopnosti se nevejdou do kůže 
a polechtají vůli, vytrvalost a pracovitost. Vnitřní zrak se upře na potlačované talenty a nadání. 
Sebevědomí stoupne nepřímo úměrně tlaku. Změní se i tvé vnímání vlastních schopností. 
Inspirujeme tě k novým aktivitám, pomůžeme ti při realizaci tvých snů, tužeb a plánů, dodáme 
ti potřebnou odvahu, provedeme tě tajemstvím seberealizace, využiješ své kognitivní i kdoví-
jaké další schopnosti, dary genofondu, výchovy a rebelství.

Jakože úplně ejhle-pecka efekt! (pozn. tvůrců: waw-efekt)
Chceš patřit ke skupině, ve které se setkává (v dnešní době již téměř výjimečná) férovost 
s pocitem odpovědnosti, okořeněná zdravou konkurencí, plně optimalizovaná a naplněná 
všudypřítomnou kreativitou i nápaditostí? Ke skupině oplývající pestrostí a  radostí, která tě 
dokonale motivuje a vzbudí v tobě přirozenou radost i vášeň? 

Registruj se, prodávej, nakupuj, vydělávej, sleduj náš web, facebook a staň se i ty 
novým členem naší rodiny.



Točí nás telka, a tebe?

Dobře, už stačilo. Po kreativně-motivačním úvodu (dočetl jsi až sem?) se prohrabeme 
k jádru věci. Netřeba rýč, jedině snad sluchátka a brýle. Pustíme ti videa a vtáhneme 
do našeho online světa. 

Změnili jsme způsob, jakým je možné v Česku nakupovat služby a produkty. Sledujeme 
světové trendy, abychom ti pomohli přes náš portál prodávat a nabízet to, co umíš nejlépe. Už 
nemáš proč váhat a na co čekat. Času je jako šafránu! Klikej proto na naše krátké video, aby ses 
na audiovizuální vlnce dozvěděl to nejdůležitější o nás na jeden nádech.

Pěkné videjko, co?
Přemýšlej nad tím, co bys chtěl dělat, jak a odkud můžeš pracovat. 



N�á doba si žádá n�é nápady 
a způsoby myšlení

Ty se nám líbíš! Líbíme se i my tobě? Pokud ano, tak neváhej, 
dej nám odběr na YouTube, like na fanpage a novinky 
z našeho světa tě neminou!

Nemůžeš se dočkat, kdy k nám budeš patřit? Každá mince 
má dvě strany a i ty můžeš být jednou na straně prodejce a 
podruhé na straně kupujícího. Jednoduchý návod v  pěti 
krocích pro obě strany už k tobě letí.

SPOJ  S E  S  NÁM I

f in

B LOG

Chci �ávit více času s rodin�.

Z mých pár st�ek měsíčně si odložím něk�ik i bokem.

Když si vydělám, budu si odkládat na šk�u.

Chci si vydělat alespoň o pár st�ek měsíčně navíc.

Chci dělat méně a vydělávat více.



Něco málo o nás aneb když neznáš 
hist�ii, nemůžeš jít dál

Koncept jaudelam.cz vznikl, když majitelé společnosti (sroluj dolů, najdeš je) hledali schopné 
gra�ky, programátory a další různé služby pro své předchozí projekty. Rychle zjistili, jak velký 
problém je najít někoho na drobné a dílčí práce... Ano, to byla doba, kdy byl i Facebook ještě 
v plenkách.

Na český online trh přišli s něčím novým, co tu předtím nebylo. Jaudelam.cz od svého vzniku 
nabízí výhody a potenciál pro obě strany klientů (prodejce i kupující). Staráme se společně 
o bezpečné, transparentní a férové komunikačně-transakční prostředí (ano, víme, že jsme 
v Česku, nicméně je tu pěkně...). Garantujeme, že peníze jsou v bezpečí jak pro prodávajícího, 
tak i pro kupujícího. V případě jakéhokoliv problému (tedy nedodání služby) jsou �nance 
následně vráceny kupujícímu. Velkou výhodou je i fakt, že poskytujeme registraci a prostor pro 
uživatele zcela zdarma. Jediný poplatek je formou provize z uskutečněného prodeje, která je ve 
výši od 15% - 12 % dle levelu prodejce.

Dáváme prostor pro vlastní seberealizaci běžným lidem bez podnikatelských ambicí, ale i těm, 
kteří do budoucna přemýšlejí o pracovní soběstačnosti formou podnikání, ale zatím jsou ve 
fázi sběru potřebných zkušeností, znalostí a prvních spoluprací. U nás si mohou doplnit portfo-
lio, za které se nebudou muset stydět. 

Do tvého obývacího pokoje přinášíme výhody online práce, tedy �exibilitu, volnost a kýžený 
(ale i oddřený) výdělek. My se staráme o bezpečnost. Spojujeme nabídku s poptávkou. Děláme 
to pro tebe a děláme to rádi.

Na druhé straně, pokud již �rmu máte, můžete si vybrat z více než 20 tisíc aktivních nabídek. 
Malé �rmy ušetří opravdu hodně a velké �rmy ještě více. Pokud byste si totiž na danou službu 
objednali větší �rmu, stálo by to podstatně více. Pro menší �rmy je zase jednorázová pomoc 
touto formou efektivnější.



Jaké nabídky na s�ánce jaude-
lam.cz najdeš?

Jsou zde inzeráty nejrůznějšího charakteru. 

Od gra�ckých prací přes výrobu webových stránek, vizitek, log, sloganů, básniček, originálních 
i vtipných dárků či pohlednic až po služby překladatelské, spisovatelské, PR, dabingové, 
video-chtivé, prezentační a mnohé další.

Zajímavostí je, že samotný tým jaudelam.cz využívá mnoho služeb lidí, kteří mají na této 
stránce své nabídky a inzeráty. Takto si tu najdeme zkušené gra�ky, programátory a mnohé 
další šikuly za zlomek ceny, kterou bychom platili �rmám. A  tak i my na základě vlastního 
nápadu dokážeme šetřit náklady a najít si dodavatele jakékoliv služby. Spolu jsme objednali již 
stovky služeb od našich prodávajících a našli si „dvorní“ spolupracovníky.

A kromě toho jsme:

Mladí 
(a vždy budeme)

Umělečtí
(aspoň si to 

o sobě myslíme)

Inovativní
(změna je život) 

Efektivní
 (to teda, kdybyste 

nás viděli...)

Rychlí
(jako Vinnetouovy

šípy)



JAK TO TEDY  FUNGUJE (POKUD 
CHCEŠ PRODÁVAT)

Kdo je prodejce?

Je to tvor, kterému je víc než 16 let a prodává vlastní výrobek nebo službu. Zdarma se 
zaregistruje na jaudelam.cz a vytvoří si zde inzerát. Takto začíná prodávat, vydělávat 
a hlavně se radovat z dobře odvedené a odměněné práce.

5 jednoduchých kroků, jak se stát součástí naší komunity:

1. Klikni na tento link a  vytvoř si účet/pro�l. Pěkná a  nevšední pro�lovka plus 
vtipné a poutavé představení není na škodu. Neboj se říct lidem, co jsi zač a proč 
by si měli vybrat právě tebe. Pro�lová fotka je důležitou součástí každého pro�lu. 
Nemusí to být však ta z pasu ;). Můžeš přidat i gra�ku či obrázek, který tebe nebo 
tvé služby dokonale vystihuje. Vyplněný pro�l s  fotkou/obrázkem je tou správnou 
startovací čárou na cestě k úspěšným prodejům.

2. Přidej si nabídku ve formě inzerátu

Nahraj pěknou a hlavně kvalitní fotku nebo video, co nejkonkrétněji popiš a představ 
svůj produkt či službu. Tato část je také velmi důležitá, protože kupující nemá jinou 
možnost, jak tvůj produkt/službu blíže poznat. Takto mu ji můžeš co nejlépe přiblížit 
ty sám.

Vtip a perfektní gramatika jsou doporučenými atributy úspěšného a žádaného inzerátu. Fotky 
jsou důležitou součástí celkového vzhledu tvého pro�lu i konkrétního inzerátu! Právě na 
základě nich se zákazník obvykle do půl sekundy rozhodne, zda na něj klikne, nebo bude 
hledat dál. Stanov si cenu tak, abys byl za ni ochoten pracovat. Záleží jen na tobě, tvých kval-
itách, zkušenostech, referencích. Tuto část doporučujeme brát opravdu zodpovědně! Lidé mají 
tendenci se nejen podceňovat, ale i přeceňovat. 

Pokud máš zkušenosti v daném oboru, nenastavuj si nejnižší možnou částku jen proto, aby si 
tě zákazník všiml a uskutečnil objednávku. Pravdou je, že tě tato taktika může rychle zradit – 
někteří lidé si vysloveně potrpí na kvalitu a sahají na výše ceněné služby či produkty. To však 
platí i opačně. Pokud nemáš žádné zkušenosti a právě prostřednictvím vytvořeného inzerátu je 
chceš získat, nedávej zbytečně vysokou částku. Pokud klient usoudí, že výsledek nestál za 
vynaložené náklady, dá ti špatnou recenzi, která je pro všechny viditelná. Takto si můžeš získat 
příjemné recenze už na začátku a na jejich základě si tě bude objednávat stále více Jáuděláků.
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PŘIDEJ INZERÁT



JAK TO TEDY  FUNGUJE (POKUD 
CHCEŠ PRODÁVAT)

3. Takže, už máš vymakaný pro�l, přidaný a schválený inzerát s kvalitními fotkami, 
dlouhými popisy a co nejpřesnějšími motivačními instrukcemi. Pyšnit se svým 
skvostem můžeš na sociálních sítích (Facebooku, Pinterestu, LinkedInu, Insta-
gramu) a za drobný poplatek ti se zvýrazněním – topováním – pomůže i náš tým. 
Zvýrazněním získá inzerát nejen krásnou červenou hvězdičku, ale bude se zároveň 
zobrazovat i na domovské stránce a na nejvyšších pozicích v jednotlivých kate-
goriích.

4. Po objednání tvé služby dodrž dodací lhůtu a dohodnuté podmínky. Prostřed-
nictvím zpráv spolu můžete komunikovat v jakémkoliv rozsahu uznáte za vhodné. 
Pokud svou objednávku doručíš svědomitě, včas a ke spokojenosti kupujícího, 
vysoce tě ohodnotí, a to hvězdičkami i slovně. 

Nezapomínej dodržet všechny podmínky, které jste si společně dohodli a stanovili. 
Právě ty jsou klíčové a rozhodují o tvé úspěšnosti. Víš, co je jeden z nejlepších 
pocitů v (pracovním) životě? Když se ti klient ozve opět, neboť byl s tvou prací max-
imálně spokojen. A jako bonus dá doporučení i kamarádovi, který také shodou 
okolností hledá někoho, jako jsi ty.

5. Nejsnadnější krok – čekej na peníze a užij si je. Po ohodnocení ti za dobře vyko-
nanou práci do 2 týdnů – pokud budeš na některém ze tří levelů prodejce (viz 
níže), tak i dříve – přijdou peníze na tvé osobní konto na Jaudelam.cz . Můžeš si za 
ně nakoupit libovolné služby na portálu, topovat svůj inzerát, koupit dárky, poslat 
si zvolený obnos na PayPal, běžný účet nebo je jednoduše ponechat na portálu 
a spořit. 

Pamatuj: Dobrá hodnocení jsou tvou hlavní e-vizitkou a propustkou k jiným 
klientům, lepším nabídkám a širšímu portfoliu.
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JAK TO TEDY  FUNGUJE (POKUD 
CHCEŠ PRODÁVAT)

Díky své práci se můžeš propracovat přes 3 levely. Ty odrážejí tvá hodnocení od zákazníků. 
Dosažení každého z nich je tvůj osobní úspěch a posouvá tě dopředu. Pokud budeš makat, 
může se z tebe stát:

1. KVALITNÍ PRODEJCE (po prvních úspěšných prodejích)

2. PROFI PRODEJCE (zákazníci jsou s tebou spokojeni, dostáváš se do širšího 
povědomí)

3. MISTR PRODEJCE (jsi jednička na portálu)

Více o levelech prodejců zjistíš zde. https://www.jaudelam.cz/levely-prodejcu

Pro kupujícího je samozřejmost, že si vybere ověřeného, dobře hodnoceného prodá-
vajícího. Ať ti je motivací, že za vytvoření dobrého jména neplatíš ani halíř! Jedině 
kvalitně odvedená práce z tebe udělá žádaného Jáuděláka. Díky pozitivnímu 
renomé si vybuduješ pevnou zákaznickou základnu, která je přirozeným zdrojem 
bezplatné reklamy a propagace. A ty budeš bohatnout stále více a více. ;)

MISTR
PRODEJCE

kvalita

PROFI
PRODEJCE

kvalita

KVALITNÍ
PRODEJCE

kvalita



JAK TO TEDY FUNGUJE 
(POKUD CHCEŠ NAKUPOVAT)
Kupující je osoba starší 16 let nebo �rma, která chce koupit výrobek nebo službu. 
Zdarma se zaregistruje na stránce jaudelam.cz a přidá poptávku, ve které konkret-
izuje, o co má zájem. Druhou možností je, že si podle zadaných speci�k rovnou najde 
svého prodejce. Po komunikaci s dotyčnou osobou na druhé straně obrazovky se 
dohodnou na ceně, kvalitě a dodací lhůtě. Kupující si koupí inzerát nebo využije 
nabídku šitou na míru. Čeká na dodání a je pyšný na racionální a optimální využití 
nákladů za mikropráci.

Mikropráce láká stále více �rem, ať už se jedná o živnostníky, střední nebo velké �rmy. 
Je rychlá, jednoduchá a všem šetří tisíce korun ročně. Klienti ji vnímají jako kreativní, 
�exibilní pracovní sílu, která jim ušetří čas při sestavování dohod a smluv. 

Představ si situaci: 
Je pátek, 5 hodin podvečer a ty zoufale potřebuješ do pondělí navrhnout gra�ku plakátu pro 
svou �rmu, nebo přeložit 10 stránkový text do němčiny. Kde však najít v  té chvíli rychlého 
a ověřeného člověka za rozumné peníze?

Takové a jiné problémové či stresové situace řeší �rmy po celém Česku každý den. Kde najít lidi 
na jednorázové služby ihned, bez otázek a na fakturu? I takové případy však mohou skončit 
milou a dojemnou chvílí, podobnou těm v "Srdečních záležitostech". A to když klient, po pozi-
tivních zkušenostech s vámi a s jednorázovou službou, bude natolik spokojený, že vás bude 
chtít ve svých vodách zaměstnat, případně spolupráci prohloubit. Ano, i takové příběhy se 
ukrývají za zdmi jaudelam.cz. 

V neposlední řadě je nespornou výhodou fakt, že není třeba vyřizování a vyhotovení smlouvy! 
Jaudelam.cz ti po objednávce rychle a bez protestu vystaví fakturu, kterou zaplatíš. Tvé peníze 
následně drží stránka u sebe jako jistinu, dokud nebude tebou objednaná služba dodána. V 
případě nesplnění očekávání o kvalitě dodané služby máš hned několik možností – buď dáš 
službu prodávajícímu předělat, nebo objednávku zrušíš a peníze ti budou vráceny. Tento 
systém je efektivní a bezpečný jak pro prodávající, tak i pro kupující. Jak vidíš, opravdu se 
nemáš čeho obávat. 



Regis�uj se, objednávej, šetři a užívej 
si kvalitně odveden� práci 
od jaudelam.cz

Od této vytoužené spolupráce tě dělí jen 5 jednoduchých kroků:

1. Klikni na tento link a vytvoř si účet. Jak jsme již výše objasnili, pěkný pro�l a vtipné
představení, není na škodu.

2. Vyber si z tisícovky nabídek (https://www.jaudelam.cz/sluzby) tu, která 
nejvíce vyhovuje tvým požadavkům. Následně klikni na ikonu OBJEDNAT 
Pokud se na stránce nenachází nabídka, kterou právě hledáš a  potřebuješ, 
přidej inzerát s detailním vysvětlením toho, „o co ti vlastně jde“ a co očekáváš. Tebou 
vytvořená nabídka se zobrazí ZDE a prodejci ji budou hledat jako „nabídku práce“ pro ně. 
Někdo zručný se určitě najde. V tomto konkrétním případě se budou zájemci hlásit přímo 
tobě prostřednictvím zprávy přes jaudelam.cz, kterou dostaneš jako odpověď na svůj 
vytvořený inzerát.

Připrav se, že někdy může být zájem opravdu velký a dostaneš několik desítek požadavků 
a odpovědí, na které může být časově náročnější odpovědět. Opravdu! Když v této hromadě 
najdeš tvému srdci blízkou osobu, doporučujeme inzerát pozastavit nebo smazat.

3. Ještě před samotným uskutečněním objednávky je vhodné prodejci napsat zprávu. 
Možnost odeslat zprávu najdeš po kliknutí na malou obálku pod pro�lovou fotkou.
Nejdříve se přes zprávy dohodni s prodejcem na všech speci�ckých podmínkách, jako je 

cena, termín dodání, kvalita, očekávání atd. Každý kupující má totiž jiné představy o výsledku 
práce, proto je dobré, když je prodejce kontaktován před objednáním služby. Ušetříte tak čas 

sobě, ale i prodejci, který pracuje hned od začátku naplno na vašem společném cíli.   

4. Po provedení objednávky a vzájemném odsouhlasení podmínek, vyplníš potřebné infor-
mace a zaplatíš za produkt či službu. Po provedení platby se tvé peníze nacházejí stále na 

portálu jaudelam.cz jako jistina, dokud není objednávka vyřízena k tvé spokojenosti. 
Následně, po dodání služby/produktu, ji musíš schválit. Teprve potom budou peníze vypla-

ceny prodejci. 

Po schválení běží 14denní bezpečnostní lhůta, kdy může kupující podat reklamaci. Po jejím 
uplynutí si prodávající může poslat peníze na svůj bankovní účet, nebo je použít na nákupy 
u nás.
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Regis�uj se, objednávej, šetři a užívej 
si kvalitně odveden� práci 
od jaudelam.cz

5. Raduješ se, že provedený výsledek je podle představ, a ohodnotíš prodejce. A to nejlepší 
nakonec: ke každému svému nákupu dostaneš od nás fakturu a s ní ŠUP do účetnictví. 

Takto snadno, rychle a zběsile můžeš objednávat, nakupovat, šetřit a dávat faktury do 
účetnictví.

Jaudelam.cz ti veřejnými referencemi a levely prodejců pomáhá zorientovat se v kvalitě a opti-
mální ceně prodávajících na portálu. Prodejce zařazujeme podle hodnocení, spokojenosti 
zákazníků a referencí do 3 levelů (jen abychom nezapomněli, opakování je prý matka moudro-
sti...):

1. KVALITNÍ PRODEJCE (prodejce má za sebou první úspěšné prodeje)
2. PROFI PRODEJCE (odráží zvýšený obrat a množství spokojených zákazníků)
3. MISTR PRODEJCE (jednička na trhu s mikroprací)

Firmy nejčastěji vyhledávají správce stránek pro své sociální sítě, SEO optimalizaci, případně 
různé gra�cké služby. Právě na portálu jaudelam.cz je vždy najdou a k tomu všemu si sami 
můžou vybrat prodejce podle svého uvážení. Jak pro fyzické osoby, tak i pro �rmy platí 100% 
záruka vrácení peněz. Důkazem fungování našeho systému jsou tisíce spokojených zákazníků, 
kteří se k nám rádi znovu vracejí a dokonce na nás nedají dopustit. :) Přesvědčte se sami.

Pro prodejce i kupující máme dárkové body, které si můžeš „šetřit“, abys za ně od nás dostal 
odměnu. Stačí splnit pár jednoduchých úkolů. Stojí to za zkoušku!

5



Regis�uj se, objednávej, šetři a užívej 
si kvalitně odveden� práci 
od jaudelam.cz

Názorné kroky vypadají takto: 

Chceš prodávat?

Založ si účet
Založ si účet a začni vydělávat.

Přidej si nabídku
Přidání nabídky je jednoduché. Dej si záležet, aby byla zajímavá.

Ukaž se
Sdílej svou nabídku na sociálních sítích a zvýrazni ji 
pro zvýšení jejího prodeje.

Dodrž svoje sliby
Objednávku se snaž doručit co nejrychleji a nejkvalitněji. 
Hodnocení od kupujících ovlivní další prodej 
tvé služby či produktu.

Užij si svoje výdělky
Poté, co kupující schválí dodání služby nebo produktu,
budou peníze přičteny na tvé konto.

1

2

3

4

5

Chceš nakupovat?

Založ si účet
Založ si účet a začni nakupovat.

Vyber si službu či produkt
Vyber si z produktů a služeb.
Pokud nemůžeš najít, co hledáš, přidej si inzerát.

Vytvoř objednávku
Po zakoupení služby nebo produktu můžeš komunikovat s prodejcem 
a dohodnout podrobnosti v rámci objednávky. Pokud potřebuješ dohodnout
detail dříve, napiš prodávajícímu zprávu přímo přes Jáudělám.

Užij si výsledek
Po dodání služby nebo produktu ohodnoť prodejce jako poděkování za jeho práci. 

1
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VŠICHNI SE E-POTKÁME 
NA JAUDELAM.CZ 

Ať už jsi gra�k, programátor, marketin-
gový guru, překladatel, kreativní člověk, 
nezaměstnaný, maminka na mateřské 
dovolené nebo důchodce, začít můžeš 
ihned! Online svět nabídky a poptávky 
zboží i služeb spojený s nemalým 
výdělkem patří všem a je vhodný pro 
každého. Nabídni své služby nebo 
produkty a začni vydělávat už dnes 
s největším portálem mikropráce 
v Česku www.jaudelam.cz.
 
Umíš psát texty, péct koláče, mluvit anglicky, německy, rusky či hebrejsky, dokážeš ušít kalhoty, 
vyrobit šperk, umíš věštit budoucnost, vyslechnout druhého, či „zvedat“ telefony? Využít svůj 
čas a potenciál můžeš i přímo z domu, aniž bys opustil své město a místo, přičemž si za svou 
práci vyděláš a zároveň pomůžeš kupujícímu, pokud si neví rady a potřebuje tvé služby. 

Práce přes internet nezná hranice města ani státu. Své služby můžeš nabídnout tisícům �rem a 
uživatelů. Vůbec přitom nevadí, že jsi právě na Tahiti. Když se chce, pracovat se dá kdekoliv, vše 
ostatní jsou jen výmluvy. (Pokud se samozřejmě právě nenacházíme na vytoužené dovolené, 
takové odůvodnění plně akceptujeme a chápeme.)  

Dokonce tu máme i vychytávku pro prázdninové Jáuděláky, a to „prázdninový režim“. Stačí se 
do něj přepnout před dovolenou a vypnout po návratu. Celou dobu budou zájemci o tvé 
služby/produkty informováni o tvé nepřítomnosti a nebudou zklamaní, znechucení a naštvaní, 
že ignoruješ jejich zprávy nebo nedodáváš jejich objednávky.  

Link na prázdninový režim

 
Kompletní návod k použití si můžeš přečíst zde 
https://www.jaudelam.cz/casto-kladene-dotazy-faq

Pokud ses prolistoval až sem, jupí! Jsi v polovině svého 
kariérně-sebarealizačního dobrodružství!

INZERUJTE 

NABÍDNĚTE
PRODEJTE

NAKUPTE

VYTVOŘTE
DODEJTE

Odp�ědi najdeš zde

VYDĚLEJTE



EDUKAČNÍ OKÉNKO MLADÉHO 
JÁUDĚLÁKA

Každá hodnotná kniha (i e-kniha) by měla obsahovat i teoretickou část – tak nějak nás 
to učili a proto na několika e-stranách budeme hodně psát, abyste měli co číst.

Ouha – tobě se fakt nechce číst? Dobře, i na to jsme mysleli. Klikni sem a spustí se ti audionahrávka.

Zaposlouchej se do sexy hlasu mladého prodávajícího male�cent. 

MIKROPRÁCE
Nezáleží na konkrétním důvodu, proč si chceš vydělat peníze navíc. Důležité je to, že CHCEŠ, máš 
vůli pracovat a prezentovat své schopnosti veřejnosti a bůhví – možná natrefíš na velmi užitečné 
pracovní známosti, které tě kariérně posunou dál. Tímto způsobem si snadno vyděláš kapesné na 
dovolenou, studentské záležitosti, dětem na dárky nebo na vysněnou materiální věc, po které jsi 
dlouho toužil (ale no tak, přestaňme se všichni tvářit, že materiální hodnoty nás nikdy ani trošku 
nezajímaly). Mikropráce je to pravé ořechové za každých okolností, pro všechny a všude. Nejde tu 
však o skládání per nebo lepení obálek. Možnosti jsou opravdu neomezené a závisí hlavně na 
kreativitě samotných prodávajících.

Jak jsme již zmínili, práce přes internet skutečně nezná hranic města ani státu. Své služby a produk-
ty můžeš nabídnout tisícům �rem a uživatelů prostřednictvím jediného inzerátu na největším 
portálu s mikroprací v Česku, Jaudelam.cz, a… ano, je to tady – zároveň i na Jaspravim.sk, čímž 
oslovíš naše bratry Slováky. 

Takže, pokud máš pár hodin týdně čas, zkus se zamyslet, zda je lepší válet si šunky u televize, nebo 
nabídnout své schopnosti celému Česku i Slovensku. Ať už budeš překládat texty do angličtiny 
nebo stát na křižovatce s nápisem, stanov svou cenu přesně a jasně podle rad, tipů a doporučení, 
které jsme zmínili výše. Firmy hledají možnosti jak ušetřit, ale zároveň i kreativní řešení pro své 
problémy. Nediv se proto, pokud najdeš na jaudelam.cz požadavky na přepis různorodých textů, 
tvorbu gra�ky na leták, výrobu webové stránky, návrh loga, �remní vizitky, reklamního textu, 
kreativní zpracování marketingové kampaně, lektorování programu Excel i na práci virtuální 
asistentky.

Možná ti nyní v hlavě rezonuje myšlenka, jak máš tedy kreativně prorazit, když se všichni snaží být 
kreativní? Jak vyniknout mezi pro� prodejci a zajistit, aby dali přednost tobě před „těmi s vynika-
jícími recenzemi“? Co dělat, aby si všimli právě tebe? Nuže, i odpovědi na tyto otázky úzce souvisejí 
s tvými tvůrčími buňkami.

Navíc odpověď pravděpodobně již znáš. Důležité je dát klientovi více, než očekává. Dělat práci na 
110 %. Potěšit ho nad míru milou konverzací na úrovni, která mu možná zlepší den. Dodat službu o 
den dříve, než čekal. Přidat malý dárek, který potěší. Říct mu, jak moc si vážíš toho, že si vybral právě 
tebe. Možností je mnoho. Zkus nad tím popřemýšlet a všechny „plodné“ nápady si zapsat. Nikdy 
nevíš, kdy a kde se zrodí famózní myšlenka na zlepšení prodeje, která ti zajistí pořádný balík. Konec 
teorie, jde se pracovat.



Praktická kapit�ka, kt�á ti dá víc, 
než očekáváš

Nuže, nyní přišla ta chvíle, kdy ti prozradíme vzácné a tvrdě získané informace, které 
pomohly renomovaným prodejcům prorazit a dát o sobě vědět. Je důležité 
poznamenat, že na této kapitole se podílelo hned několik šikovných lidí, proto tu 
najdeš rady a tipy z různých oblastí. Použij tyto znalosti hodné zlata na uvážené 
kariérní rozhodnutí na našem portálu a zajisti si tak věčnou slávu a bohatství! 

Zlatá cihlička č. 1 – PRODEJ SVŮJ INZERÁT – Začneme od začátku. Zaregistroval ses, tvůj 
první inzerát je schválen a čekáš na první objednávky. Sdílej svůj pro�l i inzerát na všech 
možných sítích! Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn... možností je mnoho, tak je využij 
všechny! Při sdílení nezapomeň dopsat vhodný, poutavý text, který může znít například takto: 

1. „S radostí vám oznamuji, že již od dnešního dne si můžete zakoupit moje služby na portálu 
jaudelam.cz! Objednávejte rychle, dokud jsou mé kapacity ještě volné. “ 

2. „Můj první inzerát, konečně! Pokud si i vy chcete koupit kvalitní službu za rozumnou cenu, 
jsem tu pro vás! Šiřte tuto zprávu dále, ať se mohou z kvalitní práce těšit i ostatní.“ 

Popros všechny kamarády, rodinné příslušníky, sousedy i jejich bratrance z druhého kolene, ať 
inzerát sdílejí a šíří dál. Možná patříš k těm, kteří neradi otravují druhé, pokud ale chceš být 
úspěšný, musíš občas vyjít ze své komfortní zóny a udělat něco, co ti není po vůli. Navíc, určitě 
jsi něco podobného udělal v minulosti i ty pro své přátele. No vidíš! Nyní mají ideální příležitost 
oplatit ti laskavost. Neboj, i my jsme si tím prošli, není to přece nic špatného.

Zlatá cihlička č. 2 – MŮJ PRVNÍ ZÁKAZNÍK – Je to tady! Po perfektní sebeprezentaci jsi dostal 
objednávku od prvního zákazníka! Neboj se sdílet s ním svou radost. Před předáním objed-
návky mu poděkuj, že si vybral právě tvé služby a poděl se s ním o radostnou zprávu, že je tvým 
prvním zákazníkem. Není úžasné, že si tě vybral přesto, že nemáš zatím žádnou recenzi? I to mu 
řekni! Ať jde o jakýkoliv typ člověka, každý trochu pookřeje, když si přečte takovou milou 
doprovodnou zprávu. Hned se u něj zapíšeš jako milá osoba, která je evidentně ochotná 
spolupracovat. 



Průvodní list? I to je potřeba? 

Tvůj průvodní text může vypadat například takto: 

„Dobrý den přeji, ráda bych Vám poděkovala za to, že jste si vybrali právě mou službu i 
přesto, že ještě nemám žádné recenze od zákazníků. Zároveň mi je potěšením oznámit 
Vám, že jste o�ciálně můj první klient, čehož si nesmírně vážím. Vaši objednávku eviduji 
a doručím ji v co nejkratším možném čase. V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte 
kontaktovat. S pozdravem...“

Ano, někomu se může zdát taková zpráva příliš o�ciální, ale přesně tak by to mělo vypadat. 

Jde o neznámého člověka. Nevíš, kdo to je a jak se k němu můžeš chovat. Pokud ti navrhne 
neformální konverzaci s tykáním, klidně se můžeš přizpůsobit, ale slušnost bez vulgarit by 
přesto měla zůstat samozřejmostí. Tímto projevem ukážeš jakousi vážnost i úctu, na které si 
určití zákazníci vysloveně zakládají. Uděláš si dobré renomé a pozitivní hodnocení tě nemine! 
(Samozřejmě za předpokladu, že sis i na vyhotovení objednávky dal opravdu záležet!)

Zlatá cihlička č. 3 – JAK DÁT ZÁKAZNÍKOVI „NĚCO NAVÍC“ – Občas jen kvalitně vyhotovená 
objednávka nestačí. Sem tam to chce udělat „něco víc“, aby na tebe dal zákazník doporučení 
svému kolegovi, šéfovi či kamarádovi. Musíš ho něčím zaujmout. Musíš být o něco lepší, než 
ostatní. A hlavně... musí si tě zapamatovat. Jak na to? Je několik kroků a pravidel, které mnozí 
prodejci nedodržují. Přitom stačí tak málo, aby měl klient pocit, že jsi mu dal víc, než ostatní. 

Vše začíná komunikací. V průvodní zprávě zprávě buď podobně uctivý a slušný, jak jsme ti 
demonstrovali v bodě 2. Na konci zprávy dej klientovi najevo, že ti nejde o �nance, ale o jeho 
maximální spokojenost. Právě proto v rámci dohodnuté částky vykonáš i  úpravy, pokud to 
bude nutné. Věta může vypadat například takto: 

„Jelikož mi jde o Vaši maximální spokojenost s dodanou objednávkou, v částce jsou zahrnuty i 
následné úpravy, změny či kompletní přepracování objednávky v případě nespokojenosti 
nebo nesrovnalostí.“ 

V této fázi si klient uvědomí, že se nemusí obávat nekvalitního zpracování a ztráty peněz. Dáš 
mu jistotu a záruku, které si bude vážit a právě proto bude i nadále využívat tvé služby. Tím ti 
samozřejmě nechceme říct, aby ses nechal zneužít a pracoval zdarma – všechno má své 
hranice.

Tato komunikační část by měla být samozřejmostí. Další přidanou hodnotou může být expres-
ní zpracování objednávky, aniž to klient očekával. Tuto službu může zákazník dostat jen tak, 
protože máš na to prostě náladu, nebo jako "věrnostní bonus". Nicméně nezapomínej, že jde 
o překvapení! Neprozrazuj mu to dopředu, efekt by byl méně intenzivní. 



Průvodní list? I to je potřeba?

Dodání objednávky může znít například takto: 
„Dobrý den přeji, děkuji, že jste opět využil mé služby. Protože si naší spolupráce vážím, vyho-
tovil jsem objednávku o něco dříve, než bylo původně plánováno. Doufám, že s ní budete 
spokojen. V případě jakýchkoliv dotazů či nesrovnalostí mě neváhejte kontaktovat. 
S pozdravem...“

Možná danou službu klient ani nepotřebuje mít dříve, to však není podstatné. Uvědomí si, že 
ho vnímáš jako individuálního klienta, ne jako dalšího v řadě. Bude se cítit důležitější a možná 
mu tím zlepšíš celý den. No není to super pocit? 

Dalším věrnostním bonusem nebo jen zdvořilostí navíc, je dodání více produktů či služeb, než 
zákazník očekává. V případě psaní článků to může znamenat např. půl normostrany navíc. 
Pokud něco vyrábíš, přidáš děkovnou okrasnou kartičku, případně jinou kreativní maličkost. Ať 
už nabízíš jakékoliv služby, vždy se dá dát něco navíc, co tě bude stát minimum úsilí, ale 
zároveň druhé straně vykouzlí maximální úsměv. Příklad z praxe: Před nedávnem jsem dostala 
objednávku na sepsání svatebního proslovu. Po dohodnutí speci�k jsem dané slečně poslala 
nejen delší verzi, ale zároveň přibalila „pozornost podniku“. Minulý rok jsem totiž byla i já na 
svatbě. Za úkol jsem měla vymyslet a odmoderovat tzv. podrážkový kvíz. Sice jsem nevěděla, 
jestli bude v tomto případě užitečný, přesto jsem kromě proslovu „přibalila“ i tento kvíz. Zákaz-
nice byla nadmíru spokojená a odměnila mě pozitivním hodnocením. 

Buď kreativní! Hned teď si vezmi papír a tužku, vymysli, co navíc bys ve svém případě mohl 
nabídnout, a všechny nápady si poctivě zapiš. Jednou napsané je více, než dvakrát myšlené! 

Zlatá cihlička č. 4 – SLEDUJ SEKCI „NOVÉ NABÍDKY PRÁCE“ – Tato sekce se nachází na hlavní 
stránce jaudelam.cz dole, jako poslední ze sekcí. V případě, že kupující nenajde na stránce to, 
co hledá, případně nemá čas hledat svépomocí toho pravého prodejce, vyhotoví vlastní 
inzerát, kde nabízí pracovní zkušenost s odměnou. Čím dříve odepíšeš na „nově přidaný“ 
inzerát, tím je větší pravděpodobnost, že si tě zákazník všimne. Pokud budeš splňovat všechna 
kritéria, zakázka je tvá! Jelikož konkurence vždy byla, je i bude, také v tomto případě musíš 
využít své kreativní střevo na to, abys objednavatele zaujal právě ty. 



Ukaž kupujícímu, co se v tobě 
sývá!

Způsobů, jak zaujmout, je hned několik

Do doprovodného textu napiš kupujícímu víc, než jen „mám zájem o nabídku práce“. 
Tak, jak jsme si již zmínili v předchozích cihličkách, napiš zdvořilostní zprávu, která 
o tobě něco vypoví, například:

„Dobrý den, na základě Vámi zveřejněné nabídky práce se ucházím o vyhotovení gra�ckých 
podkladů pro Vaši webovou stránku. Jelikož mám s touto prací zkušenosti (všechny recenze 
najdete na mém pro�lu), věřím, že pro Vás budu vhodným adeptem a s mou prací budete max-
imálně spokojen. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat. S pozdravem...“ 

V případě, že jde o slušný výdělek a ty máš opravdu velký zájem, zkus hned na začátku nabíd-
nout klientovi více, než jen žádá. Do doprovodného textu dopiš BONUS. Ten může být 
v podobě rychlejšího provedení, ochoty polevit z ceny, popřípadě vyhotovení něčeho navíc. 
Pro důvěryhodnost navrhujeme, abys sám formuloval to „něco navíc“ a nenechal to na zákaz-
níkovi. Neformuluj bonus tedy takto: „O tuto nabídku mám opravdu velký zájem, klidně Vám 
udělám i něco navíc, jen si řekněte co.“ Vhodnější formulování je: „Protože mám o tuto nabídku 
opravdu velký zájem, rád bych Vám navrhl detailnější gra�cký podklad, než požadujete. Pokud 
to však nepotřebujete, velmi rád pro Vás sepíši několik rad a osobních zkušeností, které Vám 
mohou pomoci při provozu stránky. To vše ode mě dostanete samozřejmě ZDARMA ke sjed-
nané objednávce.“

Stejně tak můžeš zákazníkovi do zprávy přiložit i portfolio tvých prací, aby měl přímo před 
očima �nální podobu tvé práce. Pokud se jeho představa bude shodovat s tvými ukázkami, 
nová objednávka je na světě!

Zde bychom si dovolili podotknout, že mít připravené promakané portfolio, je velkou 
výhodou. Mnozí kupující budou mít zájem vidět tvé práce a když jim pošleš soubor, který bude 
mít hlavu i patu, případně kreativní formu, budou určitě mile překvapeni a významně to přispě-
je k jejich rozhodování.



Ukaž kupujícímu, co se v tobě 
sývá!

Zlatá cihlička č. 5
JAK PRACOVAT S NEPŘÍVĚTIVÝM ZÁKAZNÍKEM (a nepřijít přitom o rozum)? – Téměř každý 
z nás prodejců to zažil minimálně jednou. Objednávku od nepříjemného klienta, který dá 
nepřesné informace, zanadává si na částku, kterou musel zaplatit, odpovídá arogantně 
nebo v horším případě neodpoví vůbec, ale za to následně zkritizuje dodanou službu či 
zboží tak, že máš chuť sníst ze stresu celou 300gramovou Milku. Jak tento proces přežít bez 
újmy? 

Hluboký nádech. Nyní výdech. 

S lítostí ti musíme oznámit, že takových lidí potkáš ještě hodně. Možná je to tvá první špatná 
zkušenost, pravděpodobně však ne poslední. Právě proto se musíš naučit „žít“ a pracovat 
i s takovými komplikovanějšími lidmi. Ať je problém v čemkoliv, pamatuj – vždy řeš vše s max-
imální slušností! Ano, i v případě, že toto pravidlo druhá strana nectí. I když s tebou klient od 
začátku jedná hrubě, piš mu tak, jako by sis toho vůbec nevšiml a zcela to ignoruj. 

Samozřejmě, odtud potud! Pokud navzdory tvým slušným odpovědím dostáváš ostré zprávy, 
zkus odpovědět například takto: 

„Dobrý den přeji, nedalo mi nevšimnout si Vašeho rozhořčení ve zprávách. Bohužel Vaše reakce 
nepokládám za oprávněné, proto bych Vás chtěl poprosit, abyste se choval uctivěji, děkuji.“ 

Pokud se klient bude chovat stále stejně, případně hůř, neváhej nám to sdělit! V takových 
případech máme oprávnění zrušit objednávku, klient dostane zpět své peníze.

Tak či onak, nezapomínej – za žádných okolností nesklouzni k vulgárnímu chování ke klientovi. 
Vyřeš to hravě, inteligentně a bezproblémově! Lidé jsou všelijací. Nikdy nevíš, kdy danou 
vulgární konverzaci obrátí proti tobě a poskvrní tvé jméno! Jak říkáme u nás – kašli na něj.



Ukaž kupujícímu, co se v tobě 
sývá!

Zlatá cihlička č. 6
ZÁKAZNÍCI NEPŘIBÝVAJÍ – Občas přijde špatné období, kdy tě zákazníci obcházejí 
a objednávek je stále velmi málo. Využij toto období efektivně! Nepolevuj ze sdílecího mara-
tonu (například každý den jiná sociální síť) a opět popros okruh nejbližších, aby učinili totéž.

Nezapomínej i na topování inzerátu, díky čemuž budeš viditelnější a na popředí naší stránky. 
A v neposlední řadě – HALOOO! I my jsme tady na to abychom ti pomohli! Klidně nám napiš 
a my tě budeme sdílet na sociálních sítích. Po těchto opatřeních je přímo nemožné, aby se ledy 
neprolomily a nezačaly přibývat vytoužené objednávky.

Zlatá cihlička č. 7 
MÁM PŘÍLIŠ MNOHO ZÁKAZNÍKŮ, NESTÍHÁM – Tento problém řadíme k těm příjemnějším. 
Pokud jsi si vědom toho, že máš před sebou 5 nevyřízených objednávek a nestihneš další dodat 
včas, opět směle využij kouzlo komunikace. Zeptej se klienta, do kdy potřebuje objednávku 
vyhotovit. Neobávej se ani situace, kdy si zákazník objednal službu, aniž byste o tom předtím 
komunikovali. Vždy se dá vše sladit tak, abys nemusel zrušit objednávku, případně aby nebyly 
obě strany zklamané. Pokud jeden spěchá, druhý možná ne. Ten další tě už zná, ví, že jsi poctivý, 
a určitě ti dopřeje čas. OPRAVDU! 

Pokud toho máš skutečně mnoho a nový klient potřebuje službu vyhotovit rychle, ale zatím si 
ji u tebe neobjednal, musíš se naučit přijmout takovou variantu. Omluv se a seznam klienta 
s tvým momentálním plným stavem objednávek. Pokud máš kamaráda, který na našem portá-
lu nabízí podobný druh služeb, klidně mu ho předej. Nikdy nevíš, kdy nějaký podobně zaměst-
naný uživatel odkáže klienta právě na tebe. Vždyť víš, karma je zdarma. 



Ukaž kupujícímu, co se v tobě 
sývá!

Zlatá cihlička č. 8
CHCI VÍCE INZERÁTŮ, ALE NEVÍM JAKÉ – Občas se setkáváme i s tímto „blokem“. Sedni si 
a přemýšlej. Jaké inzeráty na stránce už máš? Čeho se týkají? Pokud je to například psaní 
článků, mohl by sis dát inzerát na přepis textu do PC, editaci či jiné doplňkové služby. Pokud 
děláš weby, pojď do hloubky, buď detailní. Evidentně se vyznáš v gra�ce, neboj se přidat 
inzerát s gra�ckými úpravami (nebo jinými úpravami) pro již existující webovou stránky. 
Ovládáš marketing? Ojojoj, tak toho je pak více, než si myslíš! Udělej si brainstorming sám se 
sebou a všechny nápady si okamžitě zapisuj. 

Nabízel jsi dosud služby, ale jsi šikovný i ve výrobě zboží? Pochlub se! Ukaž se světu a hlavně se 
nestyď! Protože lidé jsou někdy příliš skromní a nedokáží objektivně zhodnotit, co jim jde 
dostatečně dobře na to, aby si tím vydělávali. Tehdy přichází na řadu síla přátelství. Zeptej se 
známých a rodiny, požádej je o objektivní názor. 

Nezapomínej však ani na to, že méně je někdy více. Netvoř si zbytečně 15 inzerátů jen kvůli 
tomu, že podle tebe větší množství vypadá na stránce lépe. Pokud s danou službou nejsi zcela 
ztotožněn a vlastně ani nevíš, zda ji ovládáš dostatečně dobře, nehroť to. Nestojíš přece o nega-
tivní recenze způsobené nedůsledností a nedokonalým provedením.

Zlatá cihlička č. 9
ZÁKAZNÍK CHCE NĚCO, CO NENABÍZÍM, SLUŽBU SI UŽ OBJEDNAL – Ano, i takové věci se stávají. 
Aniž to klient předtím s tebou odkomunikoval, službu si objedná a až dodatečně se zeptá, zda 
k ní děláš i toto a ono. Inu, co dělat? Máš dvě možnosti – buď mu vyhovět a říci, že sice za 
normálních okolností toto nenabízíš, ale pro něj to uděláš, nebo mu vysloveně říct, že bohužel 
danou věc neovládáš. V  takovém případě mu navrhni, že vypracuješ alespoň to, co je v tvé 
kompetenci. Pokud klient bude souhlasit, máš vyhráno. Pokud ne a objednávku zruší, čímž ti 
automaticky „poskvrní“ pro�l špatnou recenzí, obrať se na náš zákaznický servis. Určitě 
společně najdeme řešení.



Ukaž kupujícímu, co se v tobě 
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Zlatá cihlička č. 10
– JAK MI POMŮŽE SPOLUPRÁCE S JAUDELAM.CZ? KAM SE MŮŽU DOSTAT? – Pokud budeš kval-
itní, práci vykonáš na maximum a klienti budou nadšení, dotáhneš to věru daleko! Tvůj pro�l 
může fungovat i jako pracovní pro�l, klientská zpětná vazba plná recenzí a sebeprezentace 
zároveň. Takže kromě toho, že si vyděláš, pro�l můžeš využít pro podobné účely, jako svoji 
stránku na LinkedIn. 

Pokud se za svůj pro�l a hodnocení nestydíš, dej si ho do životopisu! Ať i budoucí zaměstna-
vatelé vidí, že je s tebou okolí spokojené. 

Asi tušíš, co chceme napsat teď. Ano, přesně tak. Nové kontakty. Nikdy nevíš, jestli další klient 
nebude TEN klient. Velká objednávka, velká spokojenost, velká spousta peněz, velká spousta 
pochvalných slov... velká sláva! Každý kontakt je dobrý, na to nezapomínej! Právě proto jsme ti 
výše omílali stále ty zdvořilostní fráze. Dá na tebe doporučení dalšímu a ten zase dalšímu. 
Nakonec budeš zcela na roztrhání a začneš uvažovat, že vlastní podnikání by mělo asi opravdu 
smysl a uživilo by tě.

Podívej se na naše mistry prodejce! Máme je na titulce, na blogu, aktivně s nimi spolupracu-
jeme a to i na tomto e-booku. Přesně na těchto a mnoha dalších věcech můžeš s námi pracovat 
i ty! 

Způsobů, jak využít jaudelam.cz ke svému dobru, je opravdu hodně. Ale... nemůžeme 
ti to zde přece všechno prozradit. Popusť uzdu své fantazii! Řekni si sám, kam chceš, 
aby tě spolupráce s námi posunula a dostala! 

P.S.: Nic není nemožné

Pokud se chceš dozvědět více praktických informací od našich Jáuděláků a zajistit si tak 
širokospektré portfolio vítězných tahů, zúčastni se našich pravidelných workshopů či 
webinářů, které ti otevřou mysl a posunou tě o nejeden krok vpřed!



MIKROPRÁCE má výhody
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ŽIJ, JEZ a VYDĚLÁVEJ s jaudelam.cz

Jaudelam.cz je prostor, kde každý může vydělat na tom, co umí – jednoduše zdarma přidat 
inzerát a nabídnout své služby či produkty celému Česku či světu. Nepotřebuješ na to živnost 
ani dohodu, jednoduše přidáš inzerát. Nezáleží na tom, zda máš trvalou práci či brigádu, 
s jaudelam.cz můžeš pracovat kdekoliv a vydělat na tom, co děláš rád.

Pokud nechceš nic prodávat (nebo zatím nevíš co), můžeš velmi jednoduše získat kvalitní 
a levné služby (produkty) v různých oblastech.

První portál svého druhu v Česku jaudelam.cz všem výdělku chtivým nabízí možnost, jak si 
legálně a bezpečně vydělat peníze. Stačí vzít rozum do hrsti přidat si ZDARMA inzerát se 
zajímavou službou či produktem a vydělávání může začít.

Celý proces probíhá přímo na stránce. Kupující zaplatí za službu či produkt hned po objednání 
do tzv. jistiny, která bude prodávajícímu vyplacena až po úspěšném dodání nabízené 
služby/produktu a proto není třeba se o platbu ani o práci bát.

Začni vydělávat už dnes! Více www.jaudelam.cz



KDO JE KDO

Aby sis astrální těla a virtuální jména dokázal spojit s fyzickými schránkami, rádi se ti 
e-představíme. Toto je tým lidí, který ti přinesl portál jaudelam.cz 

 

A toto je tým lidí, kteří umožnili vznik tohoto super edukativního 30stránkového dokumentu. 
Ani ti nebudeme říkat, jak dlouho jsme ho tvořili ....

TAMARA: Tamara je překladatelka a tlumočnice bellovi.eu, projektová 
manažerka a kreativní členka knižního vydavatelství 
InspiraPublishing.eu

Na Jáudělám si nejvíce cením �exibility, férovosti a pestrosti práce. 
Ráda stmeluji všechny své schopnosti do vypracovávání komplexních 
projektů. Jsem ztělesněná „fúze“ (ne fúrie). Vše je výzva a vše se dokážu 
naučit! Neboť chci, vím a mohu…

https://www.jaspravim.sk/vyhladavanie?q=tamara
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MIRKA

LUKÁŠ

MARIÁN
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SEO

MARKETING

PROGRAMIERER PROGRAMIERER
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KDO JE KDO

CHESTOFYL: V běžném životě známá pod jménem Michaela Tišková. 
Na jaspravim.sk �guruji od roku 2012. Mojí prioritou je nabízet lidem kvalitní články 
a  dabing prostřednictvím vstřícné a příjemné komunikace. Ráda se ve své práci 
a profesi zdokonaluji a učím se novým poznatkům. Je pro mě důležité nabízet lidem 
nejen kvalitně odvedenou práci, ale i něco navíc. Určité poselství. I to je jeden 
z důvodů, proč za branami portálu jaspravim.sk/jaudelam.cz oplývám mnoha aktivi-
tami, jejichž výsledek bude jednoho dne snad užitečným, inspirativním a hodným 
povšimnutí. Kromě toho jsem však i já jen obyčejný smrtelník, který rád holduje 
dobrému jídlu a  čokoládě, miluje zvířata, hudbu, aktivní život a určitý druh 
bláznovství. :-) 

Moje nabídky najdeš zde:   https://www.jaspravim.sk/vyhladavanie?q=chestofyl

LENLENKA: Jmenuji se Lenka Lašová a momentálně si zvykám na 
„post“ manželky. :) Jaspravim.sk jsem poznala začátkem roku 2014 
a od té doby se „ho“ držím jako klíště – je fakt těžké se mě zbavit.

90 % mých zákazníků tvoří malé i větší �rmy, které nevěděly jak dál 
ve světě sociálních médií a sítí. Zbytek je malá dávka umění, které 
mě provází od narození a  proto ho zčásti najdete všude, kde se 
objeví moje JÁ. Při své práci kladu důraz na profesionalitu, 
serióznost a vstřícnost. Pracuji na 200 % a vždy se snažím nabíd-
nout kromě dobře odvedené práce i radost, úsměv a pochopení. 

Těším se z každé nové objednávky a každému přeji zažívat ten pocit, když se k vám spokojení 
zákazníci každý měsíc vracejí. 

No a abych nezapomněla, ZBOŽŇUJI knihy :)  

Moje nabídky najdeš zde: https://www.jaspravim.sk/vyhladavanie?q=lenlenka



KDO JE KDO

BINNA: jsem profesionální virtuální asistentka s 5-letou praxí  a dělám, co mě baví.  
Moje kariéra začala  kromě jiného také na jaspravim.sk/jaudelam.cz, jelikož jsem 
Češka žijící na Slovensku.  Dnes se kromě mikropráce a propagace práce virtuál-
ních asistentek věnuji několika různým projektům a stále hledám způsoby, jak 
pomáhat sobě i druhým růst a rozvíjet se, jak v byznysu, tak v soukromí. 

Můj pro�l najdeš zde: https://www.jaudelam.cz/pro�l/binna

MURINOVA: Jsem rozená Češka trvale žijící v Čechách. Překladům 
do češtiny se věnuji již několik let. Mám za sebou překlady několika 
webových stránek a e-shopů, blogů, příruček, knih, pohádek 
i odborných textů.  Přesnost, spolehlivost a rychlost nejsou jen 
prázdná slova.
 
Více o mě najdeš  na mém pro�lu zde: 
https://www.jaspravim.sk/pro�l/murinova
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MALEFICENT : Jsem studentem masmediální komunikace v Trnavě 
a momentálně bych za nic na světě tento směr neměnil. Díky stránce 
jaspravim.sk studuji a zároveň pracuji už téměř rok. Mým snem je stát se 
profesionálním hlasovým expertem – ať už jako moderátor, herec, dabér, 
predčítač nebo jakýkoliv propůjčitel hlasu pro nejrůznější komerční ale 
i soukromé účely. Ve slovenském a stejně pedantně i  v  anglickém jazyce. 
Kromě tohoto se věnuji tvorbě kreativních článků jakéhokoliv charakteru, 
gra�ckým úpravám fotek, tvorbě fotomontáží, hraji v univerzitním divadle 
The.Art.Re a jsem součástí univerzitního pěveckého souboru Unity. Všechny 
tyto zájmy spojuje jedno – umění. A díky této stránce se v něm mohu už teď 
vděčně realizovat.

Moje nabídky najdeš tady: https://www.jaspravim.sk/vyhladavanie?q=male�cent

MIRKA- kreativní chobotnice
Jsem spolumajitelka jaspravim.sk/jaudelam.cz/jomido.at a navíc se věnuji několika dalším mně 
srdci blízkým projektům v různých oblastech. Jsem kreativní jedinec, takže se většinu času 
nezastavím a neustále něco vymýšlím. Ráda se obklopuji zajímavými lidmi, od kterých se 
dozvím vždy něco nového. V pozadí „menežuji kdeco“ – však proto chobotnice.
Pokud bys mi chtěl něco milého napsat, nebo máš nápad, který ti nedá spát – napiš mi na 
mirka@jaspravim.sk

Další členy našeho týmu – fešné inteligentní chlapce – najdeš tady:
https://www.jaudelam.cz/o-jaudelam-cz 

Chceš se dozvědět VÍC o jaudelam.cz? Koukni na náš blog sleduj nás na FB 

MÁŠ OTÁZKY?
Rádi ti na ně odpovíme. Zde jsme vybrali ty nejčastější, pokud však budeš mít jiné, zkus 
se podívat k nám: https://www.jaudelam.cz/casto-kladene-dotazy-faq, nebo nám 
napiš na info@jaudelam.cz (v pracovních dnech nás najdeš i na live chatu).



MÁŠ OTÁZKY?

Jak se ke mně dostanou peníze?
O výdělek se bát nemusíš, protože kupující za služby i produkty vždy platí předem.
Od tebe se na oplátku očekává, že nabídnutou službu dodáš. A následně jsou peníze tvé. 

Co to stojí?
Nic. Stačí se ZDARMA zaregistrovat, nabídnout pro kupující ZAJÍMAVOU SLUŽBU a  můžeš 
vydělávat už zítra. Čím kreativnější služby, tím lépe.

To se mohu registrovat JEN TAK?
Ano! Na to, aby ses mohl zaregistrovat, nepotřebuješ vůbec nic – pouze dovršit věk 16  let, 
žádné další papíry nebo cokoliv, co by tě mohlo trápit.

Co bych tak mohl dělat?
V podstatě cokoliv, nech se inspirovat. Vytvoř inzerát na své služby a pokud je zručná i tvoje 
máma, umí třeba super rychle psát na stroji, nebo dokonce plést, péct nebo psát básně, přide-
jte inzerát i jí a vydělávejte společně.

Kolik je možné na jaudelam.cz vydělat?
Inu, ti nejlepší si svou šikovností vydělají fakt dost. Tak neváhej a přidej inzerát na tvoji službu 
nebo produkt HNED TEĎ. 

A co když mi zamítnete přidaný inzerát?
Není třeba panikařit, vždy si jen přečti, proč ti ho naše šikovná pracovnice zamítla.
Každý inzerát prochází schvalovacím procesem proto, aby obsahoval všechny nezbytné infor-
mace směřující ke koupi, ne proto, že nevíme co s volným časem.

Požadavky na každý inzerát jsou následující:
- musí být konkrétní,
- mít jasně stanovenou cenu,
- nesmí obsahovat kontaktní údaje (vysvětlíme proč).

Můžeš přidávat tolik inzerátů, kolik chceš. Avšak pokud nebudou splňovat základní podmínky, 
vrátíme ti je zpět na úpravu. Ano, někdy i 5x, ale vždy najdeš odůvodnění proč.

Žádné osobní a kontaktní údaje?
Nuže, ano. Pouze tak dokážeme garantovat 100% bezpečnost pro prodávajícího i pro kupu-
jícího. Bezpečnost v tom, že prodávající dostane zaplaceno za to, co udělal/vyrobil, a kupující 
za to, co nakoupil.

Víc o bezpečnosti najdeš tady: https://www.jaudelam.cz/ochrana-a-bezpecnost

100%
BEZPEČNOST



DO YOU SPEAK ENGLISH?
HERE YOU GO

BRIEF SUMMARY ON MICROWORKING- FROM CZECH REPUBLIC TO THE WORLD
IN AN EVER MORE CHALLENGING ECONOMIC AND EMPLOYMENT MARKET SITUATION, PEOPLE 
ARE STRUGGLING TO MAKE EXTRA MONEY FROM HOME/OFFICE/ANYWHERE.
COMPANIES ARE LOOKING FOR A WAY TO CUT COSTS AND OUTSOURCE SMALL PROJECTS, BUT 
ARE LACKING A TRANSPARENT AND RELIABLE WAY TO DO SO ON A FLEXIBLE AND ONLINE 
BASIS.

WE ADDRESS THESE TWO NEEDS AND PROBLEMS WITH ONE COMBINED NEW AND SIMPLE 
SOLUTION WHERE SECURITY IS THE NO. 1 PRIORITY.

WE HAVE CREATED AN ONLINE PLATFORM FOR ANYONE OVER 16 YEARS OF AGE TO SELL 
SERVICES ONLINE & FOR SMALL AND MEDIUM COMPANIES TO BUY SERVICES/PRODUCTS 
ONLINE WITH A 100% MONEY BACK GUARANTEE.
TO MAKE IT SIMPLE TO USE, WE HAVE CREATED A TOP PRICE LIMIT FOR  SERVICES. THIS MEANS 
THAT THE TIME NEEDED FOR SERVICE/PRODUCT DELIVERY IS SHORT AND EASILY MEASURABLE 
FOR BOTH BUYERS AND SELLERS.

JAUDELAM.CZ CONCENTRATE SOLELY ON MICRO WORK.
TEAM:
GABRIEL  – FOUNDER, RESPONSIBLE FOR PRODUCT
DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF THE PROJECT
MIRKA  – MARKETING AND PR
MARIÁN  – DESIGN AND PROJECT MANAGEMENT
LUKÁŠ – PROGRAMMER
FILIP– PROGRAMMER

JASPRAVIM HAS DEVELOPED ITS OWN PLATFORM – RUNNING ON PHP,WEBSITE IS OPTIMISED 
FOR MOBILE AND TABLET DEVICES. 

CURRENTLY RUNNING IN LANGUAGES
SLOVAK - JASPRAVIM.SK, LAUNCHED JULY 2011
CZECH – Jaudelam.cz  LAUNCHED 2014
GERMAN – jomido.at – LAUNCHED 2016

SECURITY OF THE TRANSACTIONS ARE ENSURED AS FOLLOWING:
BUYER PAYS FOR THE SERVICE/PRODUCT UPFRONT AND WEBSITE KEEPS THE MONEY IN 
ESCROW (IN OUR SECURITY) SO THERE IS 100% SAFETY BOTH FOR THE BUYER AND SELLER. 
BUYERS RELEASE THE FUNDS ON THE WEBSITE AFTER DELIVERY IS MADE TO THEIR SATISFAC-
TION.



DĚKUJEME, že můžeme být s vámi

Začali jsme před více než 5 lety. Velmi nás těší, že je nás už více než 80.000, každým dnem přibý-
vají noví a noví uživatelé a slovíčka mikropráce a mikropracovník se i díky tobě dostávají stále 
více do povědomí všech obyvatel našeho státu.

Ano, jsme průkopníci a máme před sebou ještě dlouhou cestu. Neustále pracujeme na 
inovování, zlepšování designu, podpory a rychlosti funkcí, které ti usnadní, zrychlí a zjednoduší 
nákup a prodej. 

Přinášíme množství nápadů, soutěží a nových programů, které rozšíří možnosti výdělku. 
Intenzivně „makáme“, abys vydělal co nejvíc. 

Děkujeme vám – našim uživatelům! Protože jaudelam.cz je víc než jen pár čísel. Je to o vás 
všech. Spolu jsme pomohli mnohým, ať už získat kvalitní prácičku za pár korun nebo získat 
nové znalosti a vydělat od pár po tisíce korun.



NAKUPUJ A PRACUJ ONLINE

Sleduj nás na Facebooku (https://www.facebook.com/jaudelam/) a zapoj se do naší komuni-
ty mikropracantů.

Ze          děkujeme

Vaši Jáuděláci
Tamara, Lenlenka, Chestofyl, Male�cent, Binna, Murinova a hlava celé operace s názvem 
Tvoříme E-book, Mirka

Chceš se dozvědět VÍC o jaudelam.cz? Koukni na náš blog (http://blog.jaudelam.cz/) a sleduj 
nás na FB (https://www.facebook.com/jaudelam/).


