
Vychádza nová kniha pre internetových predajcov,
podnikateľov a marketérov
Spoločne s 50 autormi pripravila Affiliate sieť Dognet knihu 55 tipov a návodov pre
úspešný e-shop. Venuje sa komplexnému pohľadu na internetový predaj a je určená
začiatočníkom aj pokročilým.

V poradí ide už o 7. titul vydaný sieťou Dognet. Po úspešných publikáciách, ktoré sa venovali
online marketingu, sa aktuálna publikácia zameriava na e-commerce a e-shopy.

Pomaly doznievajúca korona-kríza ukázala nejednému podnikateľovi to, aký je online predaj
dôležitý. Predstavuje nový distribučný kanál, bez ktorého by boli uplynulé roky pre mnohé firmy
priam devastačné. V posledných mesiacoch síce vidíme mierny medziročný pokles celého
e-commerce a vychladnutie prichádza hlavne vďaka abnormálnemu rastu z rokov 2020 a 2021,
no, každopádne, trend je jasný. E-commerce a online predaj budú v budúcnosti stále
dôležitejšou zložkou nakupovania.

Vzdelávanie je pre úspech podnikateľa kľúčové

„V affiliate sieti Dognet sa venujeme vzdelávaniu už od počiatku. Aj preto sme radi, že
vydávame v poradí už siedmu knihu, a to práve pre e-shopy a e-commerce,” konštatuje Štefan
Polgári, Managing Director siete Dognet, dlhodobý iniciátor a koordinátor knižných publikácií. S
vydávaním kníh začínali už v roku 2016. Odvtedy priniesli na trh knihy o affiliate marketingu,
online marketingu či titul pre blogerov. Odovzdali tak cenné know-how tisícom podnikateľov,
ktorí pôsobia na internete, ale aj mimo neho.

50 autorov v jednej knihe

Dognet pri vydávaní kníh pravidelne zapája do tvorby obsahu desiatky autorov. Cieľ je
jednoduchý - pripraviť čo najkvalitnejší obsah.

„Ak píše knihu jeden autor a snaží sa obsiahnuť širokú tému, zákonite trpí kvalita detailov. No ak
má jeden autor – expert, na starosti len jednu kapitolu, dokáže sa naplno sústrediť práve na
odbornosť. To je pridaná hodnota našich kníh,” vysvetľuje Š. Polgári. Aj kniha 55 tipov a
návodov pre úspešný e-shop kombinuje desiatky autorov. Nakoniec spracovali 55 kapitol takmer
na 600 stranách. Kniha je dostupná od 11. mája 2022 vo všetkých kníhkupectvách a na
www.dognet.store.

https://www.ecommercebridge.sk/europsky-e-commerce-spomaluje-coraz-vyraznejsie/
http://www.dognet.store
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