
Vychází nová kniha pro internetové prodejce, podnikatele a
marketéry

Společně s 50 autory připravila Affiliate síť Dognet knihu 55 tipů a návodů pro úspěšný
e-shop. Věnuje se komplexnímu pohledu na internetový prodej a je určena začátečníkům
i pokročilým.

V pořadí jde již o 7. titul vydaný sítí Dognet. Po úspěšných publikacích, které se věnovaly online
marketingu, se aktuální publikace zaměřuje na e-commerce a e-shopy.

Pomalu doznívající korona-krize ukázala nejednomu podnikateli to, jak je online prodej důležitý.
Představuje nový distribuční kanál, bez kterého by byly uplynulé roky pro mnohé firmy přímo
devastující. V posledních měsících sice vidíme mírný meziroční pokles celého e-commerce a
vychladnutí přichází hlavně díky abnormálnímu růstu z let 2020 a 2021, nicméně trend je
zřejmý. E-commerce a online prodej budou v budoucnosti stále důležitější složkou nakupování.

Vzdělávání je pro úspěch podnikatele klíčové

“V affiliate síti Dognet se věnujeme vzdělávání už od počátku. I proto jsme rádi, že vydáváme v
pořadí již sedmou knihu, a to právě pro e-shopy a e-commerce,” konstatuje Štefan Polgári,
Managing Director sítě Dognet, dlouhodobý iniciátor a koordinátor knižních publikací. S
vydáváním knih začínali už v roce 2016. Od té doby přinesli na trh knihy o affiliate marketingu,
online marketingu nebo titul pro blogery. Předali tak cenné know-how tisícům podnikatelů, kteří
působí na internetu, ale i mimo něj.

50 autorů v jedné knize

Dognet při vydávání knih pravidelně zapojí do tvorby obsahu desítky autorů. Cíl je jednoduchý -
připravit co nejkvalitnější obsah.

“Pokud píše knihu jeden autor a snaží se uchopit široké téma, zákonitě trpí kvalita detailů.
Pokud má jeden autor - expert, na starosti jen jednu kapitolu, dokáže se naplno soustředit právě
na odbornost. To je přidaná hodnota našich knih, vysvětluje Š. Polgári. I kniha 55 tipů a návodů
pro úspěšný e-shop kombinuje desítky autorů. Nakonec zpracovalo 55 kapitol téměř na 600
stránkách. Kniha je dostupná od 11. května 2022 ve všech knihkupectvích a na
www.dognet.store.

https://www.ecommercebridge.cz/evropsky-e-commerce-zpomaluje-stale-vyrazneji/
http://www.dognet.store
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Materiály ke stažení dostupné na Google Drive (fotky, vizuály)
Landing pages:
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