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JAK SI UDĚLAT

CHECKLIST CO

NEJVÍC

PŘÍNOSNÝM 

přečtete si checklist 

začněte psát článek ve Wordu
nebo GDocu, abyste měli svoji
zálohu

připravte si fotky - projděte mobil,
úložiště 
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ODHODLÁNÍ

Článek Jaký byl můj rok 2020 si sepíši nejpozději do:

zkopírujte článek do svého
Wordpressu (nebo jiné
platformě), kde máte web  

postujte článek na sítích, sdílejte
odkaz kdekoli vám to dává smysl.
Buďte vidět. 
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Otevřete si Word nebo GDoc, kde budete psát článek a dejte mu nadpis: Jaký byl můj rok
2020

Dejte si dohromady 5-10 témat událostí z pracovního i osobního života, které se udály
během roku 2020: Aktivity, speciální okamžiky, vaše největší úspěchy, nové produkty. Na
co jste hrdí? Nenašli jste 5 témat? Projděte si obrázky ve svém telefonu.

Struktura článku: Každému tématu dejte konkrétní podnadpis. Napsat jenom „covid“
nestačí. Sdělte svým čtenářům, o čem bude následující odstavec! Ke každému tématu
napište 1-3 odstavce.

Ke každému tématu dejte fotku/obrázek, který krásně ilustruje dojem. Připojte stručný
popis obrázku.

Volitelné: Váš rok 2020 v číslech: Která čísla jsou pro Vás nejdůležitější? Uběhnuté
kilometry, followeři na sítích, celkový příjem, celkový počet zakázek, počet klientů, poslané
newslettery, počet live videí, počet účastníků vašich webinářů, kurzů vašeho kurzu atd.
Uveďte jen ta čísla, která je Vám příjemné sdílet (a má pro Vás efekt).

Odkazy: kdykoli někoho nebo něco zmíníte (událost, produkt, článek nebo kurz), vložte
odkaz. 

Poslední bod Vašeho článku: sepište výhled na 2021. Stačí stručně pár odrážek s 1-3
větami. Můžete přidat své motto pro rok 2021. 

Vraťte se na začátek článku a sepište úvod. Můžete vzít poslední odstavec Vašeho článku
nebo projít celý článek a vybrat klíčové věty.  

Teď je ideální čas vytvořit skvělý nadpis: „Můj rok 2020: ____“ Pokud se podíváte na celý
článek: která z vět by byla dokonalým shrnutím pro Váš rok 2020? 

Nyní překopírujte článek do Wordpressu. Celý nadpis vkopírujte do pole pro nadpis.
Trvalý odkaz by měl zůstat  /muj-rok-2020

Vytvořte a nahrajte do Wordpressu thumbnail k článku na webu: vyberte fotku/obrázek,
který článek naprosto skvěle ilustruje.

Zmáčkněte Zveřejnit

Postujte článek na sítích, sdílejte odkaz kdekoli Vám to dává smysl. Dejte o sobě vědět. 

Gratuluji! Máte hotové shrnutí roku 2020.



4ZPŮSOBY, JAK MŮŽEME

SPOLUPRACOVAT 

Zarezervujte si úvodní konzultaci a poradím Vám! 
https://bit.ly/30minonlinezdarma

ÚVODNÍ STRATEGICKÁ KONZULTACE

OBCHODNÍ ŠKOLA PRO PRÁVNÍKY
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https://bit.ly/obchodniskolapropravniky

STÁHNĚTE SI EBOOK: 50 ZPŮSOBŮ JAK MOHOU

PRÁVNÍCI ZÍSKAT KLIENTY 
https://bit.ly/obchodniskolapropravniky

NAVŠTIVTE MŮJ YOUTUBE KANÁL: Q&A PRO

PRÁVNÍKY A 21LIVEDAYS 
https://bit.ly/LucieYoutube


