


Pred pár rokmi som bol na tom podobne. Nenávidel som svoju 
prácu, to že som musel niekde vysedávať 8 hodín denne, že som 
musel dochádzať a podobne. Začal som rozmýšľať o zmene 
a začal som sa venovať online marketingu. 

Online podnikanie je pre mnohých iba snom, no založenie online 
biznisu nikdy nebolo jednoduchšie. Situácia s Covidom výrazne 
ovplyvnila toto odvetvie a ako môžeš vidieť, veľa vecí sa presunulo 
do online priestoru. Tržby za posledný rok vzrástli až o 77% a teraz 
je ten správny čas pretaviť svoje obchodné sny do reality.

V porovnaní s klasickým obchodom, podnikanie v online svete 
vyžaduje iba minimálne počiatočné náklady. Okrem iného, môžeš 
pracovať z domu (alebo odkiaľkoľvek, kde máš prístup na 
internet), máš vlastný flexibilný pracovný čas a si sám sebe šéfom.

Ak nevieš, kde a ako začať, pripravil som pre teba zoznam 
50 skvelých nápadov na online podnikanie, vďaka ktorému začneš 
premýšľať tým správnym smerom. Niektoré z týchto nápadov ti 
môžu priniesť pekný pasívny príjem, no niektoré ti môžu dokonca 
vytvoriť malé bohatstvo.

Snívaš o online podnikaní? 
Alebo hľadáš len príležitosť 
ako si zarobiť nejaké extra 
peniaze navyše?
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Nie je nič lepšie ako premeniť svoje hobby na 
niečo, čo ti prináša peniaze. Určite máš aj ty 
nejakú záľubu, v ktorej si jedinečný/á a vieš sa 
o tento dar podeliť aj s ostatnými. Pokojne 
môžeš začať v malom, ale postupne, ako 
budeš naberať zručnosti a sledovanosť, vieš 
svoju záľubu premeniť na reálny biznis. 

1. Píš vlastný blog - písať môžeš takmer 
o hocičom, dôležité si je nájsť len tému 
a publikum.

2. Rozbehni svoj podcast - čoraz viac 
obľúbená forma podávania obsahu.

3. Staň sa YouTuberom - tvorba obsahu 
pomocou videí je dnes nesmierne 
jednoduchá. Svoju kameru máš určite vždy 
poruke (hovorím o mobile) a nahrávať vieš 
takmer čokoľvek a kedykoľvek.

4. Staň sa influencerom - nájdi svoj kanál 
a svoje publikum a sponzorovanie vecí ti 
zaručí tvoj príjem.

5. Predávaj vlastné handmade veci - 
tvoríš ručne vyrobené veci? Predávať ich 
môžeš cez vlastný kanál, alebo cez stránky 
na to určené (napríklad sashe.sk).

6. Predávaj vlastný merch - máš návrhy 
na vlastné tričká a mikiny? Spoj sa s grafi-
kom a vytvorte vlastnú kolekciu.

https://onlineninja.sk
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akýkoľvek produkt. Ako som spomínal, 
tento sektor zažíva veľký boom a tvoji 
zákazníci môžu byť len jeden klik od toho, 
aby nakúpili práve od teba.

7. Vytvor si eshop - jedna z najčastejších 
foriem online podnikania. Predávať vieš 
čokoľvek.

8. Secondhand - kúp a predaj použité veci, 
buď cez vlastný eshop alebo napríklad taký 
Facebook, či Instagram.

9. Affiliate marketing - k predaju nemusíš 
mať vlastné veci, stačí sa zapojiť do 
provízneho programu a odporúčať veci 
niekoho iného.

10. Využi dropshipping - zabezpeč predaj 
veci a doručenie už nechaj na dodávateľa.

11. MLM marketing - pri multi level 
marketingu dostaneš odmenu nie len za 
predaj, ale aj za ľudí, ktorých pridáš do 
procesu. Tu si však daj pozor na podvodné 
pyramídové schémy.

12. Napíš ebook - knihy v online podobe 
taktiež naberajú na popularite. K predaju ti 
stačí jednoduchý predajný formulár.

13. Vytvor online kurz - máš skvelé recep-
ty? Pomáhaš ľuďom schudnúť? Máš nejaké 
overené procesy? Si v niečom expert? 
Spracuj to do kurzu!

https://onlineninja.sk
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dukty. Vystačiť si vieš aj so svojou hlavou 
a zručnosťami. Všetci niekedy s niečím 
potrebujeme pomôcť a práve ty môžeš byť 
pomocnou rukou nikomu inému. 

14. Staň sa online asistentom/tkou - 
každý v nejakom biznise potrebuje plniť 
administratívne veci a niekedy je dobré mať 
takého asistenta.

15. Ponúkaj konzultácie vo svojej oblasti 
- máš nejaké dôležité skúsenosti a prax? 
Ponúkni svoje odborné poradenstvo.

16. Ponúkaj telemarketing pre B2C alebo 
B2B sektor - telefonovanie ti nerobí prob-
lém a myslíš, že si dobrý predajca? Tak toto 
je práve pre teba!

17. Online vyučovanie/doučovanie - ak 
vieš niekomu pomôcť s nejakým pred-
metom, stačí ti k tomu len program Skype 
alebo Zoom.

18. Online technická podpora - pomôž 
ľuďom s prácou na počítači. Využi program 
ako TeamViewer.

19. Prekladateľské služby - ovládaš cudzí 
jazyk a preklad textov je pre teba malina? 
Zarábaj aj takýmto spôsobom.

https://onlineninja.sk
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Dnes si už asi žiadna firma, či podnikateľ, 
nedokáže predstaviť propagáciu bez web 
stránok. Stránky nestačí len vytvárať, ale 
treba sa o ne aj patrične starať a práve tu 
máš tiež veľký priestor na realizáciu.

20. Tvorba web stránok - si nevyžaduje 
dnes už ani programovanie, ani nejaké 
extra grafické zručnosti. Vystačíš si len so 
svojou šikovnosťou.

21. Správa web stránok - nemusíš vytvárať 
stránky, stačí ich len spravovať. Zopár klien-
tov na mesačnej báze a máš vystarané.

22. Online marketing / SEO - hlavná zložka 
online podnikania. Výsledkom je optimal-
izácia web stránok tak, aby mali čo najlepší 
dosah na potenciálnych klientov. 

23. Štatistiky a analýza dát - takmer 
každá profesia potrebuje určitú formu 
štatistík. Ak sa dokážeš vyznať v tých 
zložitejších, máš vyhraté.

24. Online prieskum - hľadanie informácií, 
ktoré je ťažko nájsť a sú časovo náročné. 
Aby firmy ušetrili, sú ochotné takéto veci 
riešiť externe. Stačí, že sa vieš “hrabať” 
v informáciách na internete.

https://onlineninja.sk
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Určite tráviš mnoho času na sociálnych 
sieťach. Čo tak presunúť sa od bezduchého 
skrolovania k niečomu, čím sa môžeš živiť? 
Firmy si dnes už bez sociálnych sietí neve-
dia predstaviť svoje fungovanie. Nauč sa, 
ako sa tvoria reklamy alebo ako sa spravuje 
obsah a klientov si určite nájdeš. Spravovať 
môžeš:

25. Facebook reklamné kampane
26. Facebook skupinu
27. Facebook stránku
28. Google reklamné kampane
29. Instagram
30. YouTube kanál

Podobne ako pri iných oblastiach, financie 
môžeš brať ako hobby, ale aj ako príležitosť na 
poriadnu kariéru. Ak vložíš čas do vzdelávania 
sa o trhoch, do rôznych prieskumov a sledo-
vania trendov, určite ťa čaká odmena.

31. Obchoduj s akciami - Základné pravid-
lo, nakupuj lacno, predávaj draho a užívaj si 
profit.

32. Obchoduj s kryptomenami - Bitcoin 
otvoril cestu rôznym kryptomenám. 
Nakoľko je toto odvetvie pomerne nové, 
treba byť ale ostražitý.

33. Staň sa finančným poradcom - 
ovládaš produkty finančných firiem a záleží 
ti na dobre klientoch? Pomôž im nájsť tú 
správnu voľbu.

https://onlineninja.sk
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Necítiš sa na vlastný blog, ale baví ťa písanie? 
Môžeš potom písať pre druhých. Ide 
o jednu z najľahších a populárnych možností 
privyrobenia si online.

34. Staň sa copywriterom - vytváraj 
predajné texty, ktoré priťahujú čitateľov 
a predávajú značku, produkty, či služby.

35. Ponúkaj písanie emailov - 
jednoduchšia forma copywritingu

36. Staň sa editorom - necítiš sa ani tak na 
písanie, ale ovládaš slovenský jazyk? 
Jednoducho kontroluj texty po niekom 
druhom.

37. Prepis audia do textu / vytváranie 
tituliek do videí - S rozmachom videí sa 
stáva táto služba čoraz popúlarnejšia.

38. Ponúkaj profesionálne písanie 
životopisov - Možno sa budeš čudovať, ale 
táto služba je v zahraničí celkom populárna. 
Mnoho ľudí si nevie napísať pútavý 
a profesný životopis. Využi teraz  túto dieru 
na trhu.

39. Ponúkaj tvorbu biznis plánov - Veľa 
ľudí má svoj sen a nápad na podnikanie, no 
málo z nich už má poriadny biznis plán. Ak 
ovládaš túto oblasť, vieš im rýchlo pomôcť.

40. Ponúkaj tvorbu zmluv - ide o technickú 
formu copywritingu a špecifickú oblasť, ku 
ktorej treba mať aj právne znalosti.

https://onlineninja.sk
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Ak si kreatívna duša a ovládaš nejaký 
software na editáciu multimédii (najlepšie 
od spoločnosti Adobe), tak sa nebudeš 
musieť báť o zákazky. Po dobrom kreatívcovi 
je totižto vždy dopyt.

41. Grafické služby - práca v programoch 
ako Photoshop či Illustrator. Vytváraj logá 
firiem, rôzne brožúry či prezentácie, 
kreatívne návrhy a vizuály… Možností je 
naozaj veľa.

42. Tlačiarenské služby - jediné čo potre-
buješ je nejaký tlačiarenský stroj. S takou 
3D tlačiarňou môžeš vytvoriť zaujímavú 
online službu.

43. Fotografické služby - upravuj a retušuj 
fotografie. Ak ťa baví fotenie, okrem 
klasických ponúk fotenia môžeš skúsiť 
predávať svoje fotografie aj cez fotobanky.

44. Video služby - práca v programoch ako 
Premiere Pro či After Effects. Strihaj a edituj 
videá. Vytváraj animácie, efekty a šablóny. 
Videá rôzneho druhu sú dnes jednoducho 
všade.

45. Audio služby - Ak hráš na nejaký 
hudobný nástroj skús produkciu hudby. 
Môžeš tvoriť jingle, audio efekty, hudobný 
podmaz do videí a pod. Ak máš príjemný 
hlas, môžeš ponúkať nahovorenie nejakej 
knihy alebo videí. Audioknihy sú teraz 
v kurze!

https://onlineninja.sk
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Ak ovládaš niektorý programovací jazyk, 
máš obrovskú výhodu. V dnešnej digitálnej 
dobe je táto zručnosť na nezaplatenie. Spoj 
sa s takým grafikom a spoločne to môžete 
dostať na úplný iný level.

46. Programuj mobilné hry - trh s mobil-
nými hrami predstavoval za minulý rok viac 
než 50 miliárd dolárov. Čo tak si odtrhnúť 
z koláča?

47. Programuj mobilné alebo online 
aplikácie - každým rokom pribúdajú tisícky 
nových aplikácií či online nástrojov. Stačí sa 
len inšpirovať a byť v niečom lepší, ako tí 
ostatní. 

48. Programuj doplnky do redakčných 
systémov - redakčné systémy, ako 
napríklad Wordpress, sa stávajú čoraz 
obľúbenejšie a aj na tomto trhu je ešte 
pomerne veľký priestor na realizáciu. 

49. Programuj šablóny do redakčných 
systémov - nemusíš ostať len pri 
doplnkoch, ale ako som spomínal s takým 
grafikom vieš pripraviť aj rôzne šablóny.

50. Staň sa testerom - ak sa nechceš pustiť 
do vlastného projektu, staň sa testerom pre 
iné firmy.

https://onlineninja.sk


Po prečítaní nápadov, už sa možno v niektorom z nich vidíš a 
snívaš o jeho naplnení, no máš obavy z toho, ako začať a čo to 
bude obnášať. Nie si sám, či sama, pretože mnoho ľudí to vzdá 
ešte predtým, ako vôbec začne. Ty však medzi nich nemusíš patriť. 

Ak si v nejakom zamestnaní, môžeš začať v malom a získať tak 
nejaký bočný príjem, alebo, ak máš priestor, jednoducho sa 
môžeš naplno pustiť do realizovania svojho sna. Pri online biznise 
je spravidla najväčšou investíciou práve čas, ktorý mnoho ľudí v 
tejto uponáhľanej dobe nemá.

Okrem svojho času budeš vo väčšine prípadov potrebovať aj 
vlastnú web stránku, minimálne na svoju propagáciu. Nemusíš sa 
vôbec báť, tvorbu web stránky už dnes zvládne naozaj každý.

Pre tých, ktorí to myslia naozaj vážne a chcú niečo viac, som 
pripravil 3-dňový minikurz v podobe online workshopu 
“Zriadenie webu bez námahy”. Vďaka nemu môžeš mať rýchlo 
a jednoducho funkčnú web stránku už v priebehu troch dní, aj bez 
znalosti programovania. Najlepšie na tom je, že tento minikurz 
ti ponúkam úplne ZDARMA. Tak neváhaj a registruj sa teraz. 

Začni žiť svoj sen ešte dnes!

A čo ďalej? Alebo, 
ako máš začať?

CHCEM KURZ ZDARMA

https://onlineninja.sk/extra/zwbn/video-trening-zdarma/?utm_source=lead&utm_medium=ebook&utm_campaign=zwbn



