
Dôležité upozornenie

Pri písaní tejto knihy neboli použité žiadne 
skriptá, ani ujo google - všetko je to z našich 
vlastných hláv. Pre zvýšenie kreativity sme 
zjedli tony čokolády a prebdeli niekoľko dní 
i nocí. Potom sme si mysleli, že máme hotovo, 
kým to neuvidel gra�k… No, a  keďže sme 
nechceli, aby to vyzeralo ako štúdia SAV 
o  svišťoch, ktorú nikto nečíta, prišla na rad 
ďalšia tona kakaového zázraku a s ňou aj 
�nálna verzia nášho historicky prvého 
e-booku :)!

E-b�k
 pre �linepodnikavc� 



AHOJ, ČAU, VITAJ u nás

Máme tú česť sa s  tebou e-vidieť a  e-stretnúť na obrazovke tvojho pc, smartfónu či tabletu. 
Ďakujeme, že si nám dovolil vstúpiť. Vopred by sme ťa radi upozornili, že toto nie je len taký 
bežný e-book na neproduktívne zabitie 15 minút tvojho života. 

Po jeho prečítaní budeš obohatený o všetky potrebné informácie, ktoré ti prezradia čo robiť, aby 
sa ti začali plniť túžby, mizli obavy z neúspechu a priamoúmerne tak bohatlo tvoje konto. Uvar si 
kávičku, aby si nemusel odbiehať počas čítania, lebo keby ti ušla čo i len jedna spojka...mohla by 
ti ujsť celá pointa a nespojilo by sa to, čo sa spojiť má. Počkáme ;-) ...

Káva na stole, usalašíme sa a  rameno podoprieme komfortným vankúšikom, ktorý  k tebe 
prednedávnom docestoval napríklad od predajcu z jaspravim.sk. Môžeme sa do toho pustiť.

Malé predčasné PS: Tento e-book je písaný v mužskom rode a to z jediného a prostého dôvodu: 
Neustále čítanie dvojtvarov je únavné, miestami iritujúce a občas treba potešiť aj chlapov, že 
dostali prednosť :). 

Od predajcov  pre predajcov 
Aha, ešte sme ti neprezradili, prečo by si si mal toto jednoznačne prečítať? Unikátny e-book 
vznikol od predajcov na jaspravim.sk  pre teba (budúceho predajcu), aby si na jednom 
mieste našiel detailne spísané informácie a možnosti, ktoré ti portál s mikroprácou jaspravim.sk 
ponúka. Pracovať, zarábať, predávať a nakupovať online nikdy nebolo jednoduchšie a zábavne-
jšie. 

Takže ak ťa nebude miestami baviť, alebo sa ti nebude podobať na Jacka Can�elda 
či Harryho Pottera ...môžeš mať pravdu – väčšina z nás nie je tím spisovateľov. Sme 
tím predajcov, ktorí ti chcú čo najlepšie podať svoje informácie a skúsenosti tak, 
aby si mohol zarobiť rýchlejšie a efektívnejšie. Aby si sa poučil z našich chýb, pozbi-
eral zrnká múdrosti a zasadil ich do svojho črepníka. Možno sa ti bude zdať, že sa 
informácie občas opakujú – nuž, áno, je to zámer. Nie nadarmo sa predsa hovorí, že 
opakovanie je matka múdrosti.

http://www.jaspravim.sk/zuzana65/ja-spravim-vankusiky-60704


klik

Pripútať sa, začíname!

Ak sa s  nami dnes zoznamuješ po prvýkrát, radi by sme ťa previedli svetom mikropráce, 
možnosťou práce z domu či predaja i nákupu tovarov a služieb online. Pomôžeme ti zaregistro-
vať sa, vytvoriť si inzerát, nájsť potrebnú službu, objednať tovar a tešiť sa zo zárobku a kvalitne 
odvedenej práce. Pocit, keď je klient s tvojou prácou spokojný na 100%, je jednoducho božský 
a nákazlivý, to nám môžeš veriť ;). (poznámka tvorcov)

Ak sa s  nami už nejaký čas poznáš, tak vieš, že sme pri tebe neochvejne stáli, chránili tvoje 
bezpečie, pomáhali ti zviditeľniť sa, dávali ti nápady a  inšpiráciu, ako lepšie ponúkať služby 
alebo nakupovať tovar, propagovali tvoje hodnotenie a odpovedali na všetky tvoje otázky. Aj 
pre skúseného jaspraváka však máme užitočné novinky a tipy, o ktorých sa dočítaš ďalej.

Hej, občas je potrebné prečítať viac ako NADPIS
 ...ale ak chceš čítať rýchlejšie, skús napr. SPRITZ (www.spritzinc.com/) alebo niektorý 
iný on-line tool, ktorý ti pomôže zhltnúť informácie rýchlejšie.

Pozor! Čítanie nášho e-booku má aj vedľajšie účinky! Preto ho užívajte v predpísa-
nom množstve, v  teplom a  pokojnom prostredí - pozitívne frekvencie a  pohoda 
počas čítania sú nevyhnutné, alebo ako hovoria erudovaní anglo�li „de mast“. What? 
Tami stop it... 

Vedľajším účinkom tohto „aha“ čítania bude pohyb šedej hmoty a jej skok za hranicu všednosti. 
Zbohatneš (a nielen �nančne, toto slovo vraj funguje) vďaka svojim schopnostiam alebo opti-
málnym investíciám do služby. Zoznámiš sa s množstvom kreatívnych a šikovných ľudí. Každý 
deň na našich stránkach nájdeš inšpiráciu a motiváciiu. Schopnosti sa nezmestia do kože a 
pošteklia vôľu, vytrvalosť a pracovitosť. Vnútorný zrak sa uprie na potláčané talenty a nadanie. 
Sebavedomie stúpne nepriamoúmerne tlaku. Zmení sa aj tvoje vnímanie vlastných schopnos-
tí. Inšpirujeme ťa k novým aktivitám, pomôžeme ti pri realizácii tvojich snov, túžob a plánov, 
dodáme ti potrebnú odvahu, prevedieme ťa tajomstvami sebarealizácie, využiješ svoje kog-
nitívne a ne-onééé schopnosti, dary genofondu, výchovy a rebelstva.

Akože úplne že ejha-pecká efekt! ( pozn. tvorcov waw-efekt)
Chceš patriť ku skupine, v ktorej sa stretáva (v dnešnej dobe už takmer výnimočná) férovosť s 
pocitom zodpovednosti, okorenená zdravou konkurenciou, plne optimalizovaná a naplnená 
všadeprítomnou kreativitou i nápaditosťou? Ku skupine, ktorá oplýva pestrosťou a radosťou, 
ktoré ťa dokonale motivujú a vzbudia v tebe prirodzenú radosť i vášeň? 

Registruj sa, predávaj, nakupuj, zarábaj a sleduj našu webku, facebook a staň sa i ty 
novým členom našej rodiny.

www.spritzinc.com
https://www.facebook.com/jaspravim.sk/?fref=ts
www.jaspravim.sk


Točí nás telka, a teba?

Dobre, už stačilo. Po kreatívno-motivačnom úvode (prišiel si až sem?) sa prehrabeme 
k jadru veci. Netreba rýľ, jedine ak slúchadlá a okuliare. Pustíme ti videá a vtiahneme 
do nášho online sveta. 

Zmenili sme spôsob, akým sa dá na Slovensku nakupovať služby a  produkty. Sledujeme 
svetové trendy, aby sme ti pomohli cez náš portál predávať a ponúkať to, čo vieš najlepšie. Už 
nemáš prečo váhať a na čo čakať. Času je ako šafranu! Klikaj preto na naše krátke video, aby si 
sa na audiovizuálnej vlnke dozvedel o nás to najdôležitejšie na jednu šupu.

Pekné videjko, však?
A vieme to pojať aj názorne: Služby na webe
Porozmýšľaj nad tým, čo by si chcel robiť, ako a odkiaľ pracovať. 

https://www.youtube.com/watch?v=sdDXxblvILU
https://www.youtube.com/watch?v=1_YRySac-g0


N�á doba si vyžaduje n�é nápady 
a spôsoby myslenia

Ty sa nám páčiš, a  my tebe? Ak áno, ani neváhaj, daj nám 
odber na youtube, like na fanpage a novinky z nášho sveta 
ťa už viac neminú!  

Nevieš sa dočkať, kedy k nám budeš patriť? Každá minca má 
dve strany a aj ty môžeš byť raz na strane predajcu a druhý 
raz na strane kupujúceho. Jednoduchý návod v  piatich 
krokoch pre obe strany už k tebe letí.

SPOJ  SA  S  NAM I

f in

B LOG

Chcem �áviť viac času s rodin�.

Z m�ich pár EUR mesačne si odložím niekoľko aj bok�.

Keď si z�obím, budem si odkladať na šk�u.

Chcem si z�obiť aspoň o pár EUR mesačne naviac.

Chcem robiť menej a z�ábať viac.

https://www.facebook.com/jaspravim.sk/?fref=ts


Niečo málo o nás alebo - keď 
nepoznáš históriu, nepohneš sa ďalej

Koncept jaspravim.sk vznikol, keď majitelia spoločnosti (scroluj dole, nájdeš ich) hľadali súcich 
gra�kov, programátorov a rôzne služby pre svoje predchádzajúce projekty. Rýchlo zistili, aký 
veľký problém je nájsť niekoho na drobné a čiastkové práce...áno, to bola doba, keď bol ešte 
aj Facebook v plienkach.

Na slovenský elektronický trh prišli s niečím novým, čo tu pred tým nebolo. Jaspravim.sk od 
svojho vzniku ponúka výhody a  potenciál pre obe strany klientov (predajcov i kupujúcich). 
Staráme sa spoločne o bezpečné, transparentné a férové komunikačno-transakčné prostredie 
(áno, vieme, že sme na Slovensku, však je tu pekne...). Garantujeme, že peniaze sú v bezpečí ako 
pre predávajúceho, tak aj pre kupujúceho. V prípade akéhokoľvek problému (teda nedodania 
služby) sú �nancie následne vrátené kupujúcemu. Veľkou výhodou je aj fakt, že poskytujeme 
registráciu a  pobyt pre užívateľov úplne zdarma. Jediná platba je formou provízie z  usku-
točneného predaja, ktorá je vo výške 12%.

Dávame priestor na vlastnú sebarealizáciu bežným ľuďom bez podnikateľských ambícií, ale i 
takým, ktorí rozmýšľajú do budúcna nad svojou pracovnou sebestačnosťou formou podnikan-
ia, no sú zatiaľ vo fáze zberu potrebných skúseností, poznatkov a prvých spoluprác. U nás si 
vedia naplniť portfólio, za ktoré sa nebudú musieť hanbiť. 

Do tvojej obývačky prinášame výhody online práce, t.j. �exibilitu, voľnosť a vytúžený (ale aj 
odmakaný) zárobok. My sa staráme o bezpečnosť. Spájame ponuku s dopytom. Robíme to pre 
teba a robíme to radi.

Na druhej strane, ak už �rmu máte, môžete si vybrať z viac než 20 tisíc aktívnych ponúk. Malé 
�rmy ušetria fakt veľa a veľké �rmy ešte viac. Ak by ste si totiž na danú službu objednali väčšiu 
�rmu, stálo by to podstatne viac. Pre menšie �rmy je zas jednorazová pomoc touto formou 
efektívnejšia.



Aké p�uky na s�ánke jaspravim.sk 
nájdeš?

Sú tu inzeráty najrôznejšieho charakteru.....

Od gra�ckých prác, cez výrobu webstránok, vizitiek, loga, sloganov, básničiek, originálnych i 
vtipných darčekov či pohľadníc až po služby prekladateľské, spisovateľské, PR, dabingové, 
video-chtivé, prezentačné a mnohé ďalšie.

Zaujímavosťou je, že samotný tím jaspravim.sk využíva množstvo služieb ľudí, ktorí majú na 
tejto stránke svoje ponuky a inzeráty. Takto si tu nájdeme skúsených gra�kov, programátorov a 
mnoho iných šikovníkov za zlomok ceny, ktorú by sme platili �rmám. A tak aj my na základe 
vlastného nápadu dokážeme šetriť náklady a nájsť si dodávateľa akejkoľvek služby. Spolu sme 
objednali už stovky služieb od našich predávajúcich a našli „dvorných“ spolupracovníkov.

A okrem toho sme:

Mladí 
(a vždy budeme)

Umeleckí 
(aspoň si to 

o sebe myslíme)

Inovatívni 
(zmena je život) 

Efektívni 
 (to teda, keby 
ste nás videli...)

Rýchli 
(ako winnetuove 

šípy)



AKO TO TEDA  FUNGUJE (AK CHCEŠ 
PREDÁVAŤ)

Kto je predajca? 

Je to tvor, ktorý má nad 16 rokov a predáva vlastný výrobok alebo službu. Bezplatne sa 
zaregistruje na jaspravim.sk a vytvorí inzerát. Takto začína predávať, zarábať a hlavne 
tešiť sa z dobre odvedenej a odmenenej práce.

5 jednoduchých krokov, ako sa stať súčasťou našej komunity:

1. Klikni na tento link a  vytvor si účet/pro�l. Pekná a  nevšedná pro�lovka plus 
vtipné a pútavé predstavenie sa nie je na škodu. Neboj sa povedať ľuďom o sebe 
čo si zač a prečo by si mali vybrať práve teba. Pro�lová fotka je dôležitou súčasťou 
každého pro�lu. Nemusí to byť však tá z pasu ;). Môžeš pridať aj gra�ku či obrázok, 
ktorý teba alebo tvoje služby dokonale vystihuje. Vyplnený pro�l a pridaná pro�lová 
fotka/obrázok je tým správnym štartovacím chodníkom k úspešným predajom. 

2. Pridaj si ponuku vo forme inzerátu.

Nahraj peknú a hlavne kvalitnú foto alebo video, čo najkonkrétnejšie popíš a preds-
tav svoj produkt či službu. Táto časť je taktiež veľmi dôležitá, keďže kupujúci nemá 
inú možnosť ako tvoj produkt/službu bližšie spoznať. Takto mu ju môžeš čo najlepšie 
priblížiť ty sám.

Vtip a  ovládanie gramatiky sú odporúčanými atribútmi na vznik úspešného a  žiadaného 
inzerátu. Fotky sú dôležitou súčasťou celkového vizuálu tvojho pro�lu i konkrétneho inzerátu! 
Práve na základe nich sa zákazník zvyčajne do pol sekundy rozhodne, či naň klikne, alebo bude 
hľadať ďalej. Stanov si cenu tak, aby si bol za ňu ochotný pracovať. Záleží len na tebe, tvojich 
kvalitách, skúsenostiach, referenciách. Túto časť odporúčame brať naozaj zodpovedne! Ľudia 
majú tendenciu sa nielen podceňovať, ale aj preceňovať. 

Ak máš skúsenosti v danom odbore, nenastavuj si najnižšiu možnú sumu len preto, aby si ťa 
zákazník všimol a uskutočnil objednávku. Pravdou je, že ťa táto taktika môže rýchlo zradiť – 
niektorí ľudia si vyslovene potrpia na kvalitu, preto siahajú na vyššie nacenené služby či 
produkty. To však platí aj opačne. Ak nemáš žiadne skúsenosti a  práve prostredníctvom 
vytvoreného inzerátu ich chceš nachytať, nedávaj sumu zbytočne vysoko. Ak klient usúdi, že 
výsledok nestál za vynaložené náklady, dá ti zlú recenziu, ktorá je pre všetkých viditeľná. Takto 
si vieš získať príjemné recenzie už na začiatku, na základe ktorých si ťa bude objednávať vždy 
viac jaspravákov. 

1
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PRIDAJ INZERÁT

http://www.jaspravim.sk/pridat-inzerat/1


AKO TO TEDA  FUNGUJE (AK CHCEŠ 
PREDÁVAŤ)

3. Takže, už máš vytvorený vymakaný pro�l, pridaný a schválený inzerát s kvalit-
nými fotkami, dlhými popismi a čo najpresnejšími motivačnými inštrukciami. 
Popýš sa svojím skvostom na sociálnych sieťach (Facebooku, Pintereste, LinkedINe, 
Instagrame) a za drobný poplatok ti so zvýraznením-topovaním pomôže aj náš 
tím. Zvýraznením získa inzerát nielen krásnu červenú hviezdičku, ale bude sa  
zároveň zobrazovať aj na domovskej stránke a na najvyšších pozíciách v jednot-
livých kategóriách.

4. Po objednaní tvojej služby dodrž dodaciu lehotu a dohodnuté podmienky. Pros-
tredníctvom správ môžete spolu komunikovať v akomkoľvek rozsahu bude nutné 
a uznáte za vhodné. Ak svoju objednávku doručíš svedomito, načas a k spokojnosti 
kupujúceho, vysoko ťa ohodnotí aj hviezdičkami, aj slovne. 

Nezabúdaj dodržať všetky podmienky, ktoré ste si spoločne dohodli a  stanovili. 
Práve tie sú kľúčové a rozhodujú o tvojej úspešnosti. Vieš, čo je jeden z najlepších 
pocitov v (pracovnom) živote? Keď sa ti klient ozve opäť, lebo bol s tvojou prácou 
maximálne spokojný. A  ako bonus dá odporúčanie aj kamarátovi, ktorý tiež 
zhodou okolností hľadá niekoho, ako si ty.

5. Najľahší krok - čakaj na peniaze a uži si ich. Po ohodnotení ti do 2 týždňov (ak 
budeš mať akýkoľvek level predajcu, tak aj skôr) prídu peniaze na tvoje osobné 
konto na Jaspravim.sk za dobre vykonanú prácu. Môžeš si za ne nakúpiť ľubovoľné 
služby na portáli, topovať svoj inzerát, kúpiť darčeky, poslať si ich na paypal, bežný 
účet alebo ich jednoducho ponechať na portáli a sporiť. 

Pamätaj: Dobré hodnotenia sú tvojou hlavnou e-vizitkou a priepustkou k  iným 
klientom, lepším ponukám a širšiemu portfóliu.

3
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http://www.jaspravim.sk/topovanie-inzeratu


AKO TO TEDA  FUNGUJE (AK CHCEŠ 
PREDÁVAŤ)

Vďaka svojej práci sa môžeš prepracovať cez 3 levely. Tie odzrkadľujú tvoje hodnotenie kupca-
mi. Dosiahnutie každého z nich je tvoj osobný úspech a posúvajú ťa dopredu. Ak budeš makať, 
môže sa z teba stať: 

1. KVALITNÝ PREDAJCA (po prvých úspešných predajoch)

2. PROFI PREDAJCA (zákazníci sú s tebou spokojní, dostávaš sa do širšieho povedomia)

3. MAJSTER PREDAJCA (si jednotka na portáli)

Viac o leveloch predajcov zistíš tu: http://www.jaspravim.sk/levely-predajcov

Pre kupujúceho je samozrejmosť, že si vyberie overeného, dobre hodnoteného 
predávajúceho. Nech ti je motiváciou, že za vytvorenie dobrého mena neplatíš ani 
cent! Jedine kvalitne odvedená práca z  teba spraví žiadaného jaspraváka. Vďaka 
pozitívnemu renomé si vybuduješ pevnú zákaznícku základňu, ktorá je prirodzeným 
zdrojom bezplatnej reklamy a propagácie. A ty budeš bohatnúť stále viac a viac ;).

MAJSTER
PREDAJCA

kvalita

PROFI
PREDAJCA

kvalita

KVALITNÝ
PREDAJCA

kvalita

http://www.jaspravim.sk/levely-predajcov


AKO TO  TEDA FUNGUJE (AK CHCEŠ 
NAKUPOVAŤ)
Kupujúci je to tvor/�rma, ktorý má nad 16 rokov a chce si kúpiť výrobok alebo službu. 
Bezplatne sa zaregistruje na stránke jaspravim.sk a pridá ponuku, v ktorej konkretizuje, 
o čo má záujem. Druhou možnosťou je, že si podľa zadaných špecifík rovno nájde 
„svojho tvora/predajcu“. Po komunikácii s dotyčným tvorom na druhej strane netu sa 
dohodnú na cene, kvalite a  dodacej lehote. Kupujúci si kúpi inzerát alebo využije 
ponuku šitú na mieru. Čaká na dodanie a je pyšný na racionálne a optimálne využitie 
nákladov za mini prácu. 

Mikropráca láka čoraz viac �riem, či už sa jedná o živnostníkov, alebo o stredné až veľké 
�rmy. Je rýchla, jednoduchá a všetkým šetrí stovky eur ročne. Klienti ju vnímajú ako 
kreatívnu, �exibilnú pracovnú silu, ktorá im ušetrí čas pri vyrábaní dohôd a zmlúv. 

Predstav si situáciu: 
Je piatok, 5 hodín podvečer,  a ty  zúfalo potrebuješ do pondelka navrhnúť gra�ku plagátu pre 
svoju �rmu, alebo preložiť 10 stranový text do nemčiny. Kde však nájsť v tej chvíli rýchleho a 
overeného človeka za rozumné peniaze?

Tak takéto a iné problémové či stresové situácie riešia �rmy po celom Slovensku každý jeden 
deň. Kde nájsť ľudí na jednorazové služby hneď, bez otázok a na faktúru? Aj v takýchto prípa-
doch však môže nastať milá a dojímavá chvíľa, podobná tým v „srdcových záležitostiach“. Keď 
klient, po pozitívnych skúsenostiach s vami a s jednorazovou službou, bude natoľko spokojný, 
že vás bude chcieť vo svojich vodách zamestnať, prípadne spoluprácu prehĺbiť. Áno, aj takéto 
príbehy sa ukrývajú za múrmi jaspravim.sk ;).

V neposlednom rade je nespornou výhodou aj fakt, že nie je potrebné vybavovanie a vyhoto-
venie zmluvy! Jaspravim.sk ti po objednávke rýchlo a  bez protestu vystaví faktúru, ktorú 
zaplatíš. Tvoje  peniaze následne drží stránka  u seba v zábezpeke až dovtedy, kým nebude 
tebou objednaná služba dodaná. V  prípade nesplnenia očakávaní o  kvalite dodanej služby, 
máš hneď niekoľko možností – buď dáš službu predávajúcemu prerobiť, alebo objednávku 
zrušíš a peniaze ti budú vrátené. Tento systém je efektívny a bezpečný ako pre predávajúcich, 
tak aj kupujúcich. Ako vidíš, naozaj sa nemáš čoho obávať ;). 

http://www.jaspravim.sk/ponuka-na-mieru


Regis�uj sa, objednávaj, še�i a 
užívaj si kvalitne odvedenú prácu od 
jaspravim.sk.

Od tejto vytúženej spolupráce ťa delí len 5 jednoduchých krokov:

1. Klik na tento link a vytvor si účet. Ako sme vyššie objasnili, pekná pro�lovka a vtipné 
predstavenie sa, nie je na škodu.

2. Vyber si z tisícok ponúk tú, ktorá najviac vyhovuje tvojim požiadavkám. 
Následne klikni na ikonku OBJEDNAŤ. Ak sa na stránke nenachádza ponuka, 
ktorú práve hľadáš a potrebuješ, pridaj inzerát s detailným vysvetlením toho, 
„o čo ti vlastne ide“ a čo očakávaš. Tvoja vytvorená ponuka sa zobrazí TU: http://www.jas-

pravim.sk/hladam a predajcovia ju budú hľadať ako „ponuku práce“ pre nich. Niekto zručný 
sa určite nájde. V tomto konkrétnom prípade sa budú záujemcovia hlásiť priamo tebe pros-
tredníctvom správy cez jaspravim.sk, ktorú dostaneš ako odpoveď na tvoj vytvorený 
inzerát.

Priprav sa, že niekedy môže byť záujem naozaj veľký a dostaneš niekoľko desiatok požiada-
viek a odpovedí, na ktoré bude niekedy aj časovo náročnejšie odpovedať. Naozaj! Keď v tejto 

kope nájdeš tvojho srdca blízku osobu, odporúčame pozastaviť, alebo zmazať inzerát.

3. Ešte pred samostatným uskutočnením objednávky je vhodné predajcovi napísať správu. 
Možnosť odoslať správu nájdeš po kliknutí na malú obálku pod pro�lovou fotkou.

Najskôr sa cez správy dohodni s predajcom na všetkých špeci�ckých podmienkach, ako je 
cena, termín dodania, kvalita, očakávania atď. Každý kupujúci má totiž iné predstavy o 

výsledku práce, preto je dobré, keď je predajca kontaktovaný pred objednaním služby. 
Ušetríte tak čas sebe, ale aj predajcovi, ktorý pracuje hneď od začiatku naplno na vašom 

spoločnom cieli.   

4. Po vykonaní objednávky a recipročnom odsúhlasení podmienok, vyplníš potrebné informá-
cie a zaplatíš za produkt či službu. Po uskutočnení platby sa tvoje peniaze nachádzajú stále 

na portáli jaspravim.sk v  zábezpeke, až kým nie je služba či produkt dodaný/á k  tvojej 
spokojnosti. Následne, po dodaní služby,  ju musíš schváliť. Až potom budú peniaze 

vyplatené tvojmu predajcovi. 
Po schválení beží 14 dňová bezpečnostná lehota, kedy môže kupujúci podať reklamáciu. Po jej 
uplynutí si predávajúci môže poslať peniaze na svoj bankový účet, alebo ich použiť na nákupy 
u nás.

1
2
3
4

OBJEDNAŤ

http://www.jaspravim.sk/editacia-konta
http://www.jaspravim.sk/sluzby
http://www.jaspravim.sk/hladam
http://www.jaspravim.sk/hladam


Regis�uj sa, objednávaj, še�i a 
užívaj si kvalitne odvedenú prácu od 
jaspravim.sk.

5. Tešíš sa, že prevedený výsledok je podľa predstáv a ohodnotíš predajcu ;). A  to najlepšie 
nakoniec: Na každý tvoj nákup dostaneš od nás faktúru a s ňou ŠUP do účtovníctva.

Takto jednoducho, rýchlo a  zbesilo môžeš objednávať, nakupovať, šetriť a  dávať 
faktúry do účtovníctva.

Jaspravim.sk ti verejnými referenciami a levelmi predajcov pomáha zorientovať sa v kvalite a 
optimálnej cene predávajúcich na portáli. Predajcov podľa hodnotenia, spokojnosti zákaz-
níkov a referencii zaraďujeme do 3 levelov (len aby sme nezabudli, opakovanie je vraj matka 
múdrosti ...) 

1. KVALITNÝ PREDAJCA (predajca má za sebou prvé úspešné predaje)
2. PROFI PREDAJCA (odzrkadľuje zvýšený obrat a množstvo spokojných zákazníkov)
3. MAJSTER PREDAJCA (jednotka na trhu s mikroprácou) 

Firmy najčastejšie vyhľadávajú správcov stránok pre svoje sociálne siete, SEO optimalizáciu, 
prípadne rôzne gra�cké služby. Práve na portáli jaspravim.sk ju vždy nájdu a k tomu všetkému 
si sami môžu vybrať predajcu, podľa vlastného uváženia. Takisto ako pre fyzické osoby, aj pre 
�rmy platí 100% garancia vrátenia peňazí. Dôkazom fungovania nášho systému sú tisícky 
spokojných zákazníkov, ktorí sa k nám s radosťou opätovne vracajú a dokonca na nás nedajú 
dopustiť ;). Presvedčte sa sami. 

Pre predajcov aj kupujúcich máme darčekové body, ktoré si môžeš “šanovať“ a dostaneš od nás 
odmenu. Stačí splniť zopár jednoduchých úloh. Stojí zato skúsiť!

5

http://www.jaspravim.sk/ziskaj-body


Regis�uj sa, objednávaj, še�i a 
užívaj si kvalitne odvedenú prácu od 
jaspravim.sk.

Názorne kroky vyzerajú takto: 

Chceš predávať?

Založ si účet
Založ si účet a začni zarábať.

Pridaj si ponuku
Pridanie ponuky je jednoduché. Daj si záležať aby bola 
zaujímavá.

Ukáž sa
Zdielaj svoju ponuku na sociálnych sieťach a zvýrazni ju 
pre zvýšenie jej predaja.
Ako predávať viac.

Dodrž svoje sľuby
Objednávku sa snaž doručiť čo najrýchlejšie 
a najkvalitnejšie. Hodnotenie od kupujúcich ovplyvní 
další predaj tvojej služby či produktu. 

Uži si svoje zárobky
Po tom ako kupujúci schváli dodanie služby alebo produktu, 
búdú peniaze pripočítané na tvoje konto. 
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Chceš nakupovať?

Založ si účet
Založ si účet a začni nakupovať.

Vyber si službu či produkt
Vyber si spomedzi produktov a služieb. Ak nevieš nájsť 
čo hladáš, pridaj si inzerát. 

Kúp si darček
Po zakúpení produktov môžeš komunikovať s predajcom
a dohodnúť podrobnosti objednávky.
Ako nakupovať.

Uži si výrobky šikovných ľudí
Po dodaní služby alebo produktu ohodnoť predajc
ako vďaku za jeho prácu.  
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VŠETCI SA E-STRETNEME NA 
JASPRAVIM.SK 

Či si gra�k, programátor, marketin-
gový guru, prekladateľ, kreatívny 
človek, nezamestnaný, mamička na 
materskej dovolenke alebo dôchodca, 
začať môžeš ihneď! Online svet 
ponuky/dopytu tovarov a  služieb 
spojený s  nemalým zárobkom patrí 
všetkým a  je vhodný pre každého. 
Ponúkni svoje služby alebo produkty a 
začni zarábať už dnes s najväčším 
portálom mikropráce na Slovensku 
www.jaspravim.sk

Vieš písať texty, piecť koláče, hovoriť po anglicky, nemecky, rusky či hebrejsky, dokážeš ušiť 
nohavice, vyrobiť šperk, vieš veštiť budúcnosť, vypočuť druhého,  či „dvíhať“ telefóny? Využiť 
svoj čas a potenciál môžeš aj priamo z domu bez toho, aby si opustil svoje mesto a miesto, 
pričom si za svoju prácu zarobíš a zároveň pomôžeš kupujúcemu, keď si nevie rady a potrebuje 
tvoje služby. 

Práca cez internet nepozná hranice mesta ani štátu. Svoje služby môžeš ponúknuť tisíckam 
�riem a užívateľom. Vôbec pritom neprekáža, že si práve na Tahiti ;). Keď sa chce, pracovať sa dá 
kdekoľvek, všetko ostatné sú len výhovorky. (Ak sa, samozrejme, nenachádzaš práve na 
vytúženej dovolenke, takéto odôvodnenie plne akceptujeme a chápeme ;)).  

Dokonca tu máme aj vychytávku pre dovolenkujúcich jaspravákov, a to „dovolenkový režim“. 
Stačí sa doň prepnúť pred dovolenkou a vypnúť po návrate. Celý čas budú záujemcovia o tvoje 
služby/produkty informovaní o tvojej neprítomnosti a nebudú sklamaní, znechutení a nahne-
vaní, že ignoruješ ich správy, alebo nedodávaš ich objednávky.  

Link na dovolenkový režim

 
Kompletný návod na použitie  si môžeš prečítať tu 
(http://www.jaspravim.sk/casto-kladene-otazky-faq).

INZERUJTE 

PONÚKNITE
PREDAJTE 

NAKÚPTE

VYTVORTE
DODAJTE

Odp�ede nájdeš tu

ZAROBTE

www.jaspravim.sk
http://www.jaspravim.sk/casto-kladene-otazky-faq
http://www.jaspravim.sk/casto-kladene-otazky-faq


EDUKAČNÉ OKIENKO MLADÉHO 
JASPRAVÁKA

Každá hodnotná kniha (aj e-kniha)  by mala  obsahovať aj teoretickú časť - tak nejako 
nás učili a preto na niekoľkých e- stránách  budeme veľa písať, aby ste mali čo čítať. Ejha 
– teba sa fakt nechce čítať? Dobre – my sme aj na to mysleli – klikni sem a spustí sa ti 
audionahrávka

Započúvajte sa do sexi hlasu mladého predávajúceho male�cent.

MIKROPRÁCA
Nezáleží na konkrétnom dôvode, prečo si chceš zarobiť extra peniaze navyše. Dôležité je to, že 
CHCEŠ, máš vôľu pracovať a prezentovať svoje schopnosti verejnosti a bohvie – možno naďabíš 
na veľmi užitočné pracovné známosti, ktoré ťa kariérne posunú ďalej. Takýmto spôsobom si 
ľahko zarobíš vreckové na dovolenku, študentské záležitosti, deťom na darčeky alebo na 
vytúženú materiálnu vec, po ktorej si dlho túžil (ale no ták, prestaňme sa všetci tváriť, že 
materiálne hodnoty nás nikdy ani trošku nezaujímali). Mikropráca je to pravé orechové za 
každých okolností, pre všetkých a všade. Nejde tu však o skladanie pier alebo lepenie obálok. 
Možnosti sú naozaj neobmedzené a závisia často od kreativity samotných predávajúcich.

Ako sme už spomínali, práca cez internet skutočne nepozná hranice mesta ani štátu. Tvoje 
služby a produkty môžeš ponúknuť tisíckam �riem a  užívateľom prostredníctvom jediného 
inzerátu na najväčšom portáli s mikroprácou na Slovensku - Jaspravim.sk  a ..áno je to tu – už v 
tejto chvíli aj na jaudelam.cz, čím oslovíš našich bratov čechov. 

Takže, ak máš pár hodín týždenne čas, skús sa zamyslieť, či je lepšie váľať si šunky pri telke alebo 
ponúknuť svoje schopnosti celému Slovensku i Česku. Či už budeš prekladať texty do 
angličtiny, alebo stáť na križovatke s nápisom, stanov svoju cenu presne a  jasne podľa rád, 
tipov a odporúčaní, ktoré sme spomínali vyššie. Firmy hľadajú možnosti ako ušetriť, ale zároveň 
aj kreatívne riešenia pre svoje problémy. Nečuduj sa preto, ak nájdeš na jaspravim.sk požia-
davky na prepis rôzneho textu, gra�ku na leták, výrobu web stránky, návrh loga, návrh �remnej 
vizitky, reklamný text alebo žiadosť o kreatívne spracovania marketingovej kampane, učiteľa  
programu excel či virtuálnu asistentku.

Možno ti teraz v hlave rezonuje myšlienka, ako máš teda kreatívne preraziť, keď sa všetci snažia 
byť kreatívni? Ako vyniknúť medzi pro� predajcami a zabezpečiť, aby tebe dali prednosť pred 
„tými s vynikajúcimi recenziami“? Čo robiť, aby si všimli práve teba? Nuž, i odpovede na tieto 
otázky úzko súvisia s tvojimi tvorivými bunkami.

Navyše, odpoveď pravdepodobne už vieš. Dôležité je dať klientovi viac, než očakáva, že 
dostane. Robiť prácu na 110%. Potešiť ho nadmieru milou konverzáciou na úrovni, ktorá mu 
možno zlepší deň. Dodať službu o deň skôr, než čakal. Pridať malý darček, ktorý poteší. Povedať 
mu, ako veľmi si vážiš toho, že si vybral práve teba. Možností je veľa. Skús nad tým porozmýšľať 
a všetky „plodné“ nápady si zapísať. Nikdy nevieš, kedy a kde sa zrodí famózna myšlienka na 
zlepšenie predaja, ktorá ti zabezpečí poriadny balík ;). Ende šlus – dosť teórie, ide sa makať



Praktická kapit�ka, ktá ti dá viac, 
než očakávaš

Nuž, a  teraz prišla tá chvíľa prezradiť ti vzácne a tvrdo vybojované informácie, ktoré 
pomohli renomovaným predajcom preraziť a  dať o  sebe vedieť. Je dôležité 
poznamenať, že na tejto kapitole sa podieľalo hneď niekoľko šikovných ľudí, preto 
nájdeš rady a  tipy z  rôzneho súdku. Použi tieto vedomosti hodné zlata na uvážené 
kariérne rozhodnutia na našom portáli a zaisti si tak večnú slávu a bohatstvo ;)!

Zlatá tehlička č. 1 
PREDAJ SVOJ INZERÁT - Začneme od začiatku. Zaregistroval si sa, tvoj prvý inzerát je schválený 
a čakáš na prvé objednávky. Zdieľaj svoj pro�l i inzerát na všetkých možných sieťach! Facebook, 
Google+, Twitter, LinkedIn... možností je veľa, tak ich využi všetky! Pri zdieľaní nezabudni 
dopísať vhodný, pútavý text, ktorý môže znieť napríklad takto: 

1. „S radosťou vám oznamujem, že už od dnešného dňa si môžete zakúpiť moje služby na 
portáli jaspravim.sk! Objednávajte rýchlo, kým sú moje kapacity ešte voľné ;).“ 

2. „Môj prvý inzerát, konečne! Ak si aj vy chcete kúpiť kvalitnú službu za rozumnú cenu, som tu 
pre vás! Rozosievajte túto správu i ďalej, nech sa môžu z kvalitnej práce tešiť viacerí ;)!“ 

Popros všetkých kamarátov, rodinných príslušníkov, susedov aj ich bratrancov z  druhého 
kolena, nech inzerát zdieľajú a šíria ďalej. Hoci možno patríš k tým, ktorí neradi druhých otravu-
jú, občas musíš aj ty vyjsť zo svojej komfortnej zóny a urobiť niečo, čo ti nie je po vôli, ak chceš 
byť úspešný. Navyše, určite si niečo podobné urobil v minulosti aj ty pre svojich priateľov. No 
vidíš! Teraz majú ideálnu príležitosť oplatiť ti láskavosť. Neboj, aj my sme si tým prešli, nie je to 
predsa nič zlé.

Zlatá tehlička č. 2 
– MôJ PRVÝ ZÁKAZNÍK – Je to tu! Po perfektnom sebazreklamovaní si dostal objednávku od 
prvého zákazníka! Neboj sa zdieľať spolu s ním svoju radosť. Pred odovzdaním objednávky mu 
poďakuj, že si vybral práve tvoje služby a podeľ sa s ním o radostnú správu, že je tvojím prvým 
zákazníkom. Nie je úžasné, že si ťa vybral napriek tomu, že nemáš zatiaľ žiadnu recenziu? Aj to 
mu povedz! Nech ide o akýkoľvek typ jedinca, každému „srdco“ trochu pookreje, keď si prečíta 
takú milú sprievodnú správu. Hneď sa u neho zapíšeš ako milá osoba, ktorá je evidentne ochot-
ná spolupracovať. 



Sprievodný list? Aj to �eba?

Tvoj sprievodný text môže vyzerať napríklad takto: 

„Dobrý deň prajem, rada by som sa Vám poďakovala za to, že ste si vybrali práve moju 
službu i  napriek tomu, že ešte nemám žiadne recenzie od zákazníkov. Zároveň mi je 
potešením oznámiť Vám, že ste o�ciálne môj prvý klient, čo si nesmierne vážim. Vašu 
objednávku evidujem a  doručím ju v  čo najkratšom možnom čase. V  prípade akých-
koľvek otázok ma neváhajte kontaktovať. S pozdravom...“

Áno, pre niekoho sa môže zdať takáto správa príliš o�ciálna, ale presne tak by to malo byť a 
vyzerať. 

Ide o  neznámeho človeka. Nevieš kto to je a  ako sa k  nemu môžeš správať. Ak ti navrhne 
neformálnu konverzáciu s tikaním, pokojne sa môžeš prispôsobiť, no slušnosť bez vulgarizmov 
by napriek tomu mala ostať samozrejmosťou. Týmto prejavom poukážeš akúsi vážnosť i úctu, 
na ktoré si určití zákazníci vyslovene zakladajú. Spravíš si dobré renomé a pozitívne hodnote-
nie ťa neminie! (Samozrejme za predpokladu, že si si aj na vyhotovení objednávky dal naozaj 
záležať!)

Zlatá tehlička č. 3
– AKO DAŤ ZÁKAZNÍKOVI „NIEČO NAVYŠE“ – Občas len kvalitne vyhotovená objednávka 
nestačí. Sem-tam to chce urobiť „niečo viac“, aby dal na teba zákazník odporúčanie svojmu 
kolegovi, šéfovi či kamarátovi. Musíš ho niečím zaujať. Musíš byť o  čosi lepší, než ostatní. A 
hlavne... musí si ťa zapamätať. Ako na to? Je niekoľko krokov a pravidiel, ktoré mnohí predajco-
via nedodržiavajú. Pritom stačí tak málo, aby mal i klient pocit, že si mu dal viac, než ostatní. 

Všetko začína komunikáciou. Pri sprievodnej správe buď podobne úctivý a slušný, ako sme ti to 
demonštrovali v bode 2. Na konci správy daj klientovi najavo, že ti nejde o �nancie, ale o jeho 
maximálnu spokojnosť. Práve preto vrámci dohodnutej sumy vykonáš i úpravy, ak to bude 
potrebné. Veta môže vyzerať napríklad takto: 

„Nakoľko mi ide o Vašu maximálnu spokojnosť s dodanou objednávkou, v sume sú zahrnuté i 
následné úpravy, zmeny či úplne prerobenie objednávky v  prípade nespokojnosti alebo 
nezrovnalostí.“ 

V tejto fáze si klient uvedomí, že sa nemusí obávať nekvalitného spracovania a straty peňazí. 
Dáš mu istotu a záruku, ktorej si bude vážiť a práve preto bude i naďalej využívať tvoje služby. 
Tým ti samozrejme nechceme povedať, aby si sa nechal zneužiť a pracovať zadarmo – všetko 
má svoje hranice.

Táto komunikačná časť by mala byť samozrejmosťou. Ďalšou pridanou hodnotou môže byť 
expresné spracovanie objednávky bez toho, aby to klient očakával. Túto službu môže zákazník 
dostať len tak, lebo máš na to jednoducho náladu, alebo ako „vernostný bonus“. Avšak 
nezabúdaj, že ide o prekvapenie! Neprezrádzaj mu to dopredu, efekt by bol menej intenzívny. 



Sprievodný list? Aj to �eba?

Dodanie objednávky môže znieť napríklad takto: 
„Dobrý deň prajem, ďakujem, že ste opäť využili moje služby. Nakoľko si našu spoluprácu 
vážim, vyhotovil som objednávku o niečo skôr, než bolo pôvodne plánované. Dúfam, že s ňou 
budete spokojný. V  prípade akýchkoľvek otázok či nezrovnalostí sa mi pokojne ozvite. S 
pozdravom...“

Možno danú službu ani nepotrebuje klient skôr, to však nie je podstatné. Uvedomí si, že ho 
vnímaš ako individuálneho klienta, nie ako ďalšieho v rade. Bude sa cítiť akosi dôležitejšie a 
možno mu tým zlepšíš celý deň. No nie je to super pocit ;)?

K  ďalším vernostným bonusom alebo len zdvorilosťou navyše je dodať viac, než zákazník 
očakáva. V prípade písania článkov to môže znamenať napr. o pol normostrany viac. Ak niečo 
vyrábaš, pridáš ďakovnú okrasnú kartičku, prípadne inú kreatívnu maličkosť. Nech už ponúkaš 
akékoľvek služby, vždy sa dá dať niečo navyše, čo ťa bude stáť minimum úsilia, no zároveň 
druhej strane vyčaríš maximálny úsmev. Príklad z praxe: Prednedávnom som dostala objed-
návku na napísanie svadobného príhovoru. Po dohodnutí špecifík som danej slečne poslala 
nielen dlhšiu verziu, ale zároveň pribalila „pozornosť podniku“. Minulý rok som totiž bola aj ja 
na svadbe. Za úlohu som mala vymyslieť a odmoderovať tzv. topánkový kvíz. Síce som nevede-
la, či bude v tomto prípade užitočný, napriek tomu som okrem príhovoru „pribalila“ aj tento 
kvíz. Zákazníčka bola nadmieru spokojná a odmenila ma pozitívnym hodnotením. 

Buď kreatívny! Hneď teraz si zober papier a pero, porozmýšľaj, čo navyše by si v tvojom prípade 
mohol ponúknuť a všetky nápady si poctivo zapíš. Raz napísané je viac, ako dvakrát myslené! 

Zlatá tehlička č. 4 
– VŠÍMAJ SI SEKCIU „NOVÉ PONUKY PRÁCE“ – Táto sekcia sa nachádza na hlavnej stránke 
jaspravim.sk dole, ako posledná zo sekcií. V  prípade, že kupujúci nenájde na stránke to, čo 
hľadá, prípadne nemá čas hľadať svojpomocne toho pravého predajcu, vyhotoví vlastný 
inzerát, kde ponúka pracovnú skúsenosť s  odmenou. Čím skôr odpíšeš na „novopridaný“ 
inzerát, tým je väčšia pravdepodobnosť, že si ťa zákazník všimne. Ak budeš spĺňať všetky 
kritériá, zákazka je tvoja! Nakoľko konkurencia vždy bola, je i bude, aj v tomto prípade musíš 
využiť svoje kreatívne črevo na to, aby si objednávateľa zaujal práve ty. 



Ukáž  kupujúcemu, čo sa v tebe 
s�ýva!

Spôsobov ako zaujať je hneď niekoľko 

Do sprievodného textu napíš kupujúcemu viac, než len „mám záujem o ponuku práce“. 
Tak, ako sme si už spomínali v predchádzajúcich tehličkách, napíš zdvorilostnú správu, 
ktorá o tebe niečo vypovie. Napríklad:

„Dobrý deň, na základe Vami zverejnenej ponuky práce sa uchádzam o vyhotovenie gra�ckých 
podkladov pre Vašu webovú stránku. Nakoľko mám s touto prácou skúsenosti (Všetky recenzie 
nájdete na mojom pro�le) verím, že budem pre Vás vhodným adeptom a s prácou budete max-
imálne spokojný. V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať. S pozdravom....“ 

V  prípade, že ide o  slušný zárobok a  ty máš naozaj veľký záujem, skús hneď na začiatku 
ponúknuť klientovi viac, než len žiada. Do sprievodného textu dopíš BONUS. Ten môže byť v 
podobe rýchlejšieho vyhotovenia, ochoty poľaviť z  ceny prípadne vyhotovenia niečoho 
navyše. Pre dôveryhodnosť navrhujeme, aby si sám sformuloval to „niečo navyše“ a nenechal 
to na zákazníkovi. Neformuluj bonus teda takto: „O túto ponuku mám naozaj veľký záujem, 
pokojne Vám spravím aj niečo navyše, len si povedzte čo“. Vhodnejšie formulovanie je: „Keďže 
mám o túto ponuku naozaj veľký záujem, rád by som Vám navrhol detailnejší gra�cký podklad, 
než požadujete. Ak to však nepotrebujete, veľmi rád pre Vás spíšem niekoľko rád a osobných 
skúseností, ktoré Vám môžu pomôcť pri prevádzke stránky. To všetko odo mňa dostanete 
samozrejme ZDARMA k objednávke.“

Rovnako môžeš zákazníkovi poslať do správy aj prílohy s vlastným portfóliom prác, aby mal 
priamo pred očami tvoje vyhotovenia. Ak sa jeho predstava bude zhodovať s tvojimi ukážkami, 
nová objednávka je na svete!

Tu by sme si dovolili podotknúť, že mať pripravené premakané portfólio je veľkým plusom. 
Mnohí z kupujúcich bude mať záujem vidieť tvoje práce a keď im pošleš súbor, ktorý bude mať 
hlavu aj pätu, prípadne kreatívnu formu, budú určite milo prekvapení a významne to zaváži pri 
ich rozhodovaní.



Ukáž  kupujúcemu, čo sa v tebe 
s�ýva!

Zlatá tehlička č. 5 
– AKO PRACOVAŤ S NEPRÍVETIVÝM ZÁKAZNÍKOM (a neprísť pritom o rozum)? – Takmer 
každý z  nás predajcov to zažil minimálne raz. Objednávku od nepríjemného klienta, 
ktorý dá nepresné informácie, ponadáva si na sumu, ktorú musel zaplatiť, odpovedá 
arogantne alebo v horšom prípade neodpovie vôbec, ale za to skritizuje dodanú službu 
či tovar tak, že máš chuť zjesť od stresu celú 300 gramovú Milku. Ako tento proces prežiť bez 
ujmy? 

Hlboký nádych. Teraz výdych.

S ľútosťou ti musíme oznámiť, že takýchto ľudí stretneš ešte veľa. Možno to je tvoja prvá zlá 
skúsenosť, pravdepodobne však nie posledná. Práve preto sa musíš naučiť „žiť“ a pracovať i s 
takýmito komplikovanejšími ľuďmi. Nech je problém v čomkoľvek, pamätaj – vždy rieš všetko s 
maximálnou slušnosťou! Áno, aj v prípade, že toto pravidlo druhá strana nectí. I keď s tebou 
klient od začiatku jedná hrubo, píš mu spôsobom, akoby si si toho vôbec nevšimol a úplne ho 
ignoruj. 

Samozrejme, odtiaľ-potiaľ! Ak napriek tvojim slušným odpovediam dostávaš ostré správy, skús 
odpovedať napríklad takto: 

„Dobrý deň prajem, nedalo mi nevšimnúť si Vaše rozhorčenie v  správach. Žiaľ, Vaše reakcie 
nepokladám za oprávnené, preto by som Vás chcel poprosiť, aby ste sa správali úctivejšie, 
ďakujem.“ 

Pokiaľ sa klient bude správať stále rovnako, prípadne horšie, neváhaj nám to oznámiť! V takých-
to prípadoch máme oprávnenie zrušiť objednávku s tým, že klient dostane späť svoje peniaze 
a teba obíde nezmyselné negatívne hodnotenie. 

Tak či onak, nezabúdaj – za žiadnych okolností neskĺzni do vulgárneho správania sa ku klien-
tovi. Vyrieš to hravo, inteligentne a bezproblémovo! Ľudia sú všelijakí. Nikdy nevieš, kedy danú 
vulgárnu konverzáciu neobráti proti tebe a nepoškvrní tvoje meno! Ako hovoríme u nás – ser 
na neho ;). 



Ukáž  kupujúcemu, čo sa v tebe 
s�ýva!

Zlatá tehlička č. 6 
– ZÁKAZNÍCI NEPRIBÚDAJÚ - Občas príde zlé obdobie, kedy ťa zákazníci obchádzajú a objed-
návok je stále veľmi málo. Vykry toto obdobie efektívne! Nepoľavuj zo zdieľacieho maratónu 
(napríklad každý deň iná sociálna sieť), a opäť popros okruh najbližších, aby urobili to isté.

Nezabúdaj i na topovanie inzerátu, vďaka čomu budeš viditeľnejší a na popredí našej stránky. 
A v neposlednom rade HALOO však aj my sme tu na to, aby sme ti pomohli! Pokojne nám napíš 
a my ťa budeme zdieľať na sociálnych sieťach. Po týchto opatreniach je priam nemožné, aby sa 
ľady neprelomili a nezačali pribúdať vytúžené objednávky.

Zlatá tehlička č. 7 
– MÁM VEĽA ZÁKAZNÍKOV, NESTÍHAM – Tento problém zaraďujeme k tým príjemnejším. Ak si 
si vedomý toho, že máš pred sebou 5 nevybavených objednávok a nestihneš ďalšiu dodať včas, 
opäť smelo využi čaro komunikácie. Opýtaj sa klienta, dokedy potrebuje objednávku vyho-
toviť. Neobávaj sa ani situácie, ak si zákazník objednal službu bez toho, aby ste o tom predtým 
komunikovali. Vždy sa všetko dá zosúladiť tak, aby si nemusel zrušiť objednávku, prípadne aby 
neboli obe strany sklamané. Ak to jednému ponáhľa, druhému možno nie. Ten ďalší ťa už 
pozná, vie, že si poctivý, určite ti dožičí čas. NAOZAJ! 

Ak máš toho skutočne veľa, a nový klient potrebuje službu vyhotoviť rýchlo, no zatiaľ si ju u 
teba neobjednal, musíš sa naučiť prijať aj takýto variant. Ospravedlň sa a oboznám klienta s 
tvojím momentálnym plným stavom objednávok. Ak máš kamaráta, ktorý na našom portáli 
ponúka podobný druh služieb, kľudne mu ho posuň. Nikdy nevieš, kedy nejaký podobne 
zamestnaný užívateľ neodkáže klienta práve na teba ). Veď vieš, karma je zdarma. 



Ukáž  kupujúcemu, čo sa v tebe 
s�ýva!

Zlatá tehlička č. 8 
– CHCEM VIAC INZERÁTOV, NO NEVIEM AKÝCH – Občas sa stretávame aj s  týmto „blokom“. 
Sadni si a  porozmýšľaj. Aké inzeráty na stránke už máš? Čoho sa týkajú? Ak je to napríklad 
písanie článkov, mohol by si si dať inzerát na prepis textu do PC, editáciu či iné doplnkové 
služby. Ak robíš weby, poď do hĺbky, buď detailný. Evidentne sa rozumieš gra�ke, neboj sa 
pridať inzerát s gra�ckými úpravami (alebo inými úpravami) pre už existujúcu webovú stránky. 
Ovládaš marketing? Jojojoooj tak toho je potom viac než si myslíš! Sprav si brainstorming sám 
so sebou a všetky nápady si okamžite zapisuj. 

Ponúkal si doteraz služby, no si šikovný aj vo výrobe tovaru? Pochváľ sa! Ukáž sa svetu a hlavne 
sa nehanbi! Keďže ľudia sú niekedy príliš skromní, nevedia objektívne zhodnotiť, čo im ide 
dostatočne dobre na to, aby si tým zarábali. Vtedy prichádza na rad sila priateľstva. Opýtaj sa 
známych a rodiny, požiadaj ich o objektívny názor. 

Nezabúdaj však ani na to, že menej je niekedy viac. Netvor si zbytočne 15 inzerátov len kvôli 
tomu, že podľa teba väčšie množstvo vyzerá na stránke lepšie. Ak s danou službou nie si úplne 
stotožnený a  vlastne ani nevieš, či ju ovládaš dostatočne dobre, nesil to. Nestojíš predsa o 
negatívne recenzie spôsobené nedôslednosťou a nedokonalým prevedením. 

Zlatá tehlička č. 9 
– ZÁKAZNÍK CHCE NIEČO, ČO NEPONÚKAM, SLUŽBU SI UŽ OBJEDNAL – Áno, aj takéto veci sa 
stávajú. Bez toho, aby to klient predtým s tebou odkomunikoval, službu si objedná a až doda-
točne sa opýta, či k nej robíš aj toto a hento. Nuž, čo robiť? Máš dve možnosti - buď mu vyhovieť 
a povedať, že síce za normálnych okolností toto neponúkaš, no pre neho to urobíš, alebo mu 
vyslovene povedať, že žiaľ, danú vec neovládaš. V  takom prípade mu navrhni, čo je v  tvojej 
kompetencii urobiť a  čo už nie. Ak klient bude napriek tomu súhlasiť s  vyhotovením, máš 
vyhraté. Ak nie a objednávku zruší, čím ti automaticky „poškvrní“ pro�l zlou recenziou, obráť sa 
na náš zákaznícky servis. Určite spoločne nájdeme riešenie.



Ukáž  kupujúcemu, čo sa v tebe 
s�ýva!

Zlatá tehlička č. 10 
– AKO MI POMôŽE SPOLUPRÁCA S JASPRAVIM.SK? KAM SA MôŽEM DOSTAŤ? – Ak budeš kvalit-
ný, prácu si vykonávaš na maximum a klienti sú tebou nadšení, dotiahneš to veru ďaleko! Tvoj 
pro�l môže fungovať aj ako pracovný pro�l, klientska spätná väzba plná recenzií, a sebaprez-
entácia zároveň. Takže, okrem toho, že si zarobíš, pro�l môžeš využiť na podobné účely, ako 
konto na stránke LinkedIn. 

Ak sa za svoj pro�l a hodnotenia nehanbíš, daj si ho do životopisu! Nech aj budúci zamestná-
vatelia vidia, že je s tebou okolie spokojné. 

Asi tušíš, čo chceme napísať teraz. Áno, presne tak. Nové kontakty. Nikdy nevieš, či ďalší klient 
nebude TEN klient. Veľká objednávka, veľká spokojnosť, veľká hŕba peňazí, veľká kopa pochval-
ných slov... veľká sláva! Každý kontakt je dobrý, na to nezabúdaj! Práve preto sme ti vyššie 
omieľali stále tie zdvorilostné frázy. Dá na teba odporúčanie ďalšiemu a  ten zase ďalšiemu. 
Nakoniec budeš celkom na roztrhanie a ty začneš uvažovať, že vlastné podnikanie by malo asi 
naozaj zmysel a uživilo by ťa.

Pozri sa na našich majster predajcov! Máme ich na titulke, na blogu, boli s nami v Teleráne, 
aktívne s  nimi spolupracujeme, a  nielen na tomto e-booku. Presne na týchto a  mnohých 
ďalších veciach môžeš s nami pracovať aj ty! 

Spôsobov, ako využiť jaspravim.sk k svojmu dobru je naozaj veľa. Ale... nemôžeme ti to 
tu všetko predsa prezradiť, popusti uzdu svojej fantázií! Povedz si sám, kam chceš, aby 
ťa spolupráca s nami posunula a dostala! 

P.S.: Nič nie je nemožné 

Ak sa chceš dozvedieť viac praktických informácií od našich jaspravákov a zabezpečiť si tak 
širokospektrálne portfólio víťazných ťahov, zúčastni sa našich pravidelných workshopoch, 
webinároch,  ktoré ti otvoria myseľ a posunú ťa o nejeden krok vpred!
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ŽI, JEDZ a ZARÁBAJ s jaspravim.sk

Jaspravim.sk je priestor, kde každý môže zarobiť na tom, čo vie – pridať jednoducho zadarmo 
inzerát, ponúknuť celému Slovensku – svetu. Nepotrebuješ na to ani živnosť ani dohodu, 
jednoducho pridáš inzerát. Nezáleží na tom, či máš trvalú prácu, brigádu, s jaspravim.sk môžeš 
pracovať kdekoľvek si a zarobiť na tom, čo robíš rád.

Ak nechceš nič predávať (alebo zatiaľ nevieš čo), môžeš veľmi jednoducho získať kvalitné a 
lacné služby (produkty) v rôznych oblastiach.

Prvý portál svojho druhu na Slovensku jaspravim.sk ponúka možnosť všetkým zárobku 
chtivým, ako si legálne a bezpečne zarobiť peniaze. Stačí zobrať rozum do hrsti pridať si 
ZADARMO inzerát so zaujímavou službou, či produktom a zarábanie sa môže začať.

Celý proces prebieha priamo na stránke. Kupujúci zaplatia za službu či produkt hneď po objed-
naní do tzv. zábezpeky, ktorá bude predávajúcemu vyplatená až po úspešnom dodaní 
ponúkanej služby/produktu a preto sa netreba o plácu ani prácu báť.

Začni zarábať už dnes! Viac info na stránke www.jaspravim.sk

http://www.jaspravim.sk/


KTO JE KTO

Aby si si astrálne telá a  virtuálne mená vedel spojiť s  fyzickými schránkami, radi sa ti 
e-predstavíme. Toto je tím ľudí, ktorý ti priniesol portál jaspravim.sk

 

A toto je tím ľudí, ktorí umožnili vznik tohto super edukatívneho 30 stranového dokumentu. 
Ani ti nebudeme hovoriť, ako dlho sme ho tvorili ....

TAMARA: Tamara je prekladateľka a tlmočníčka bellovi.eu, projektová 
manažérka a kreatívna členka knižného vydavateľstva InspiraPublish-
ing.eu Na jaspravim si najviac cením �exibilnosť, férovosť a pestrosť 
práce. Rada stmeľujem všetky svoje schopnosti do vypracovania kom-
plexných projektov. Som stelesnená „fúzia“ (nie fúria). Všetko je výzva 
a všetko sa viem naučiť! Lebo chcem, viem a môžem…

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

CHESTOFYL: V bežnom živote známa pod menom Michaela Tišková. Na 
jaspravim.sk �gurujem od 2012-teho. Mojou prioritou je ponúkať ľuďom kvalitné 
články a dabing prostredníctvom ústretovej a príjemnej komunikácie. Rada sa vo 
svojej práci a profesii zdokonaľujem a učím nové poznatky. Je pre mňa dôležité 
ponúkať ľuďom nielen kvalitne odvedenú prácu, ale aj niečo navyše. Určité posolst-
vo. Aj to je jeden z dôvodov, prečo za bránami portálu jaspravim.sk oplývam 
mnohými aktivitami, ktorých výsledok bude jedného dňa snáď užitočným, 
inšpiratívnym a hodný povšimnutia. Pomimo toho som však aj ja len obyčajný 
smrteľník, ktorý rád holduje dobrému jedlu a čokoláde, miluje zvieratá, hudbu, 
aktívny život a určitý druh bláznovstva :).

Moje ponuky nájdeš tu:  https://www.jaspravim.sk/vyhladavanie?q=chestofyl

LENLENKA: Volám sa Lenka Ľašová a momentálne si zvykám na 
“post” manželky :) Jaspravim.sk som spoznala začiatkom roka 2014 
a odvtedy sa “ich” držím ako kliešť - je fajt ťažké sa ma zbaviť. 

90% mojich zákazníkov tvoria malé i väčšie �rmy, ktoré nevedeli 
ako ďalej vo svete sociálnych médii a sietí. Zvyšok je malá dávka 
umenia, ktoré ma sprevádza od narodenia a preto ho zčasti 
nájdete všade kde sa objaví moje JA.  Pri svojej práci kladiem dôraz 
na profesionalitu, serióznosť a ústretovosť.  Pracujem na 200% a 
vždy sa snažím ponúknuť popri dobre odvedenej práci aj radosť, 

úsmev a pochopenie. Teším sa z každej novej objednávky a každému prajem zažívať ten pocit, 
keď sa k vám spokojní zákazníci vracajú z mesiaca na mesiac. 
No a aby som nezabudla, ZBOŽŇUJEM knihy :)  

Moje ponuky nájdeš tu: https://www.jaspravim.sk/vyhladavanie?q=lenlenka

https://www.jaspravim.sk/vyhladavanie?q=chestofyl
https://www.jaspravim.sk/vyhladavanie?q=lenlenka


KTO JE KTO

MALEFICENT : Som študentom masmediálnej komunikácie v Trnave a 
momentálne by som za nič na svete tento smer nemenil. Vďaka stránke 
jaspravim.sk študujem a zároveň pracujem už takmer rok. Mojím snom je stať 
sa profesionálnym hlasovým expertom - či už v stelesnení moderátora, herca, 
dabéra, predčítavača alebo akéhokoľvek prepožičiavateľa hlasu pre 
najrôznejšie komerčné ale aj súkromné účely. V slovenskom, a rovnako 
pedantne aj v anglickom jazyku. Okrem tohto sa venujem tvorbe kreatívnych 
článkov akéhokoľvek charakteru, gra�ckým úpravám fotiek, tvorbe foto-
montáží, hrám v univerzitnom divadle The.Art.Re a som súčasťou univerzit-
ného spevokolu Unity. Všetky tieto záujmy spája jedno – umenie. A vďaka 
tejto stránke sa v ňom môžem už teraz vďačne realizovať.

Moje ponuky nájdeš tu: https://www.jaspravim.sk/vyhladavanie?q=male�cent

MIRKA- kreatívna chobotnica
Som spolumajiteľ jaspravim.sk -a okrem toho sa venjem viacerým ďalším mne srdcu blízkym 
projektom v rôznych oblastiach. Som kreatívny jedinec, takže sa väčšinu času nezastavím a 
neustále niečo vymýšľam. Rada sa obklopujem zaujímavými ľuďmi, kedy sa dozviem vždy 
niečo nové. V pozadí “manažujem kadečo” - však preto chobotnica.

Ak by si mi chcel niečo milé napísať, alebo máš nápad, ktorý ti nedá spávať - napíš mi na 
mirka@jaspravim.sk

Ďalších členov nášho tímu -feši inteligentných chalanov nájdeš tu:
https://www.jaspravim.sk/o-jaspravim-sk

Chceš sa dozvedieť VIAC o jaspravim.sk? Pozri si náš blog a sleduj nás na FB 

MÁŠ OTÁZKY?
Otázky máme radi, lebo predstavujú uvažovanie a zvažovanie. 
Radi ti na ne odpovieme. Tu sme vybrali tie najčastejšie, ak však budeš mať iné – skús 
pozrieť k  nám: https://www.jaspravim.sk/casto-kladene-otazky-faq, alebo nám 
napíš na info@jaspravím.sk / v pracovných dňoch nás nájdeš aj na live chate/

SPOJ  SA  S  NAM I

f in

B LOG

https://www.jaspravim.sk/vyhladavanie?q=maleficent
https://www.jaspravim.sk/o-jaspravim-sk
https://www.jaspravim.sk/casto-kladene-otazky-faq
http://blog.jaspravim.sk/
https://www.facebook.com/jaspravim.sk/?fref=ts



