
E-shop – poznatky z webu + korektura 

Poznatky z webu:  

● Na hlavní stránce chybí, čím se web zabývá – může být hned vedle loga krátká věta. Jste 

studio nebo e-shop? Obrazy pod hlavní lištou působí jako reklamy, každá jiná.  

● Jako laika mě vytváření obrazů zaujalo, ale chybí mi nějaké povídaní o tom jak tvořit, z čeho 

tvořit, např. epoxidová pryskyřice je vhodná na tvoření, protože… Zkrátka povídání, které by 

mě motivovalo ke koupi. Také bych se ráda podívala na nějaké video z tvoření. Může být u 

každého výrobku – ideální prodejní forma. 

● Nejčastější otázky a odpovědi obsahují pokyny k lití směsi do forem (již je u silikonových 

forem), ne to co by mě skutečně zajímalo. Inspirovat na nejčastější otázky a odpovědi se lze 

na různých webech.  

● Na podstránce „Jak nakupovat“ je zbytečně popsán postup přidávání položky do košíku. 

V této době je nakupování na internetu běžné. Raději bych místo toho popsala možnosti 

platby a dopravy. Chybí odkaz na ceny a možnosti dopravy. Lze si objednávku někde osobně 

vyzvednout? 

● Chybí odkaz na Reklamační řád v obchodních podmínkách.  

● V košíku je možnost osobního odběru, ale není napsané kde. Což souvisí i s tím, že nikde není 

uvedena firma a její adresa. Máte tedy i kamenný obchod nebo fungujete pouze jako e-shop 

s možností odběru někde? 

● Zásilkovna point za 89 Kč je mi zdá celkem dráha, cena je stejná jako Česká pošta. Nehledě na 

to, že doručení zásilkovnou na konkrétní adresu je stejně drahé jako point.   

● U jednotlivých produktů nelze kliknout na text pod obrázkem, aby se produkt otevřel. 

Doporučuji mít na rozkliknutí obrázek i s textem jako celek. Zákazníci klikají všude, nejen na 

tlačítko „Detail“. 

● Někde je varianta „Detail“ (velkým písmem), někde „Do košíku“ (malý písmem). 

● Celkově na mě stránka působí nedodělaným dojmem…děláno v rychlosti…na koleni 

● Mobilní zobrazení je ok, působí lépe než v desktopové verzi  

● Málo sledujících na FB, ideálně podpořit reklamou na FB 

● Dle údajů z Google Analytics je návštěvnost za měsíc 235 lidí, to je málo. Musíte dát o sobě 

vědět.   

Kovový | Zrcadlový pigment - zlatý – zobrazení ukázky v praxi 

 



 

Korektura: 

Sady obsahují vše potřebné od pryskyřice a barviv až po doplňkové produkty, jako jsou nádoby na 

mísení a ochranný materiál na pracovní stůl. 

- Obsahují: chybí čárka nad i 

- Čárka za vše potřebné není 

 

Sady obsahují vše potřebné od pryskyřice a barviv až po doplňkové produkty, jako jsou nádoby na 

mísení a ochranný materiál na pracovní stůl. 

- Čárka za vše potřebné není, opravit všude, kde používáte tuto větu 

 

Pokud máte rádi teplé barvy, jako je oranžová, červená či růžová, je tato sada na vytvoření obrazu 

určena přímo pro vás. Barvy západu slunce vytvářejí dojem pohody a dopomáhají k bezstarostnému 

odpočinku. 



 

Planeta Neptun je patronem Ryb, ale ne Střelce, tím je planeta Jupiter. Pozor na takové nepřesnosti, 

může to na zákazníka působit amatérsky a odradí ho od nákupu.  

 

 

Chybí tečka na konci věty: Deska Art board na malování epoxidovou pryskyřicí. Chybí všude, kde je 

tento popis použit – Desky na malování. 

 

Sada příslušenství – stálo by za to oddělit od sebe nějakým způsobem obsah sady a popis jednotlivých 

komponent, min. stylem písma.  


