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úvod do systému 
Co vám přinesou a kolik stojí

Přednášející
Mgr. Václav Kovařík
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Reprezentativní
propagace vaší školy a kurzů

ve spojení s největším jazykovým portálem v ČR
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Užitečná forma
•	 Praktický design
•	 Podrobné vyhledávání
•	 Různé druhy hledání
•	 Uschovávání kurzů

Vše na jednom místě
•	 Kurzy školy
•	 Reference studentů
•	 Profily lektorů
•	 Videa ze školy
•	 Obsah ze sociálních sítí
•	 Články o škole v jiných 

médiích

100% cílová skupina
•	 Zacíleno na kurzy a školy
•	 Zajímavé pro studenty
•	 Relevantní návštěvnost
•	 Ideální místo pro inzerci

Největší jazykový 
portál v ČR

Ročně ovlivní rozhod-
nutí ve výběru jazyko-

vého vzdělávání:

232 000 uživatelů
dle Googlu za rok

2019
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Vyzkoušejte si
•	 Zveřejnění vašich kurzů
•	 Zveřejnění profilu školy
•	 Získání referencí od stu-

dentů
•	 Systém kreditů udávající 

pořadí škol
•	 Získání značky „Škola 

doporučovaná studenty“

Spouštíme nyní
v SR
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ultimátní podrobnost
hledání umožňuje
vyfiltrovat
jen žádoucí
kurzy a školy

Řada parametrů
hledání

Tohle student vyplní
a zakliká ...

a vyhledává školu, 
kurz, lektora
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Hledání na míru
Nikde jinde na internetu ne-
jde vyhledávat podle tolika 
parametrů napříč jazykovými 
školami.

Snadno najde váš konkrét-
ní kurz, i když je jich v da-
tabázi hodně.

Hledání konkrétního 
kurzu

Student hledá kurzy 
připravující na FCE v 

pondělí, úterý  
nebo ve středu.  

Ukázat hledání
(klikni)

http://www.jazykovky.cz/jazykove-kurzy/anglictina/praha-c12702/?dny=0000111&jzk=6


7

Podle stejných parametrů
jako kurz lze vyhledávat
i školu.

Budou nalezeny školy, které 
požadované kurzy učí.

Čím podrobněji zadáte kur-
zy, tím častěji vyhovíte
filtru hledání škol.

Hledání školy ve 
městě

Student 
při hledání školy vidí i 
počty hodnocení od 

studentů vaší školy
Ukázat hledání

(klikni)

http://www.jazykovky.cz/jazykove-skoly/anglictina/praha-c12702/
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Studenty dobře hodnocení 
lektoři jsou na prvních mís-
tech.

Za lektorem následuje 
seznam vašich kurzů, ve 
kterých lektor učí. 

Lektor snadno dostane 
studenta do vaší školy.

Hledání kurzu podle 
lektora

Vaše kurzy si student 
vybere i díky lektorovi, 

který je učí

Ukázat hledání
(klikni)

http://www.jazykovky.cz/lektor-ucitel/anglictina/
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Hodnocení lze filtrovat po-
dle města.

Prezentování libovolného 
množství doporučení včetně 
loga školy je v ceně prezen-
tace, tj. není za něj žádný 
příplatek.

Doporučení jsou řazeny dle 
času napsání.

Musí je psát přímo student a 
nesmějí být psaná v prosto-
rách školy.

Hledání školy
dle doporučení

Každý student chce 
hledat školu podle 

doporučení, protože 
chce školu, kde jsou 

studenti spokojeni.

Školy u nás mají již 
3200 hodnocení

Máme propracovaný 
systém získávání a pre-

zentaci doporučení.

Ukázat hledání
(klikni)

http://www.jazykovky.cz/jazykove-skoly-zkusenosti-recenze-hodnoceni-reference/brno-c1000/
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Profil školy

Vše o vaší jazykové škole 
na jedné stránce 

mapa
prohlídka 

seznam kurzů
filtrování kurzů

osobní doporučení
video
lektoři

učebnice
fotografie

články
přiložené soubory

Facebook
Twitter

Ukázat profil
velké školy

Ukázat profil
malé školy

http://www.jazykovky.cz/jazykova-skola/Jazykova-skola-ELVIS-5EbP1T/Centrala-Jazykova-skola-ELVIS-Praha-8-yCV8HQ/
https://www.jazykovky.cz/jazykova-skola/BK-English-just-in-case-QzW23M/Soukroma-vyuka-Sedlcany-0Tw9WS/
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Každý lísteček zodpovídá 
konkrétní otázku studenta:

Kde? Kdy? Za kolik? Co se 
naučím? Jaká pokročilost? 
Jaký je lektor? Jak vypa-
dají učebny? Jak se přihlá-
sím? Jsou slevy? Jak se tam 
dostanu?

Může obsahovat odkazy do 
webu jazykové školy, které 
student může využít, pokud 
mu informace nestačí, a jsou 
skvělé i pro SEO.

Stránka je extraktem všech 
informací o škole, které se 
vztahují k příslušnému kurzu.

Detailní info o kurzu

Student má na jedné
stránce vše o vašem 

kurzu.

Dáváte mu důvody, 
vybrat si vás.

Ukázat detail
kurzu

http://www.jazykovky.cz/jazykovy-kurz/Empire-CZ-5h5hEr/Centrala-Praha-5-Praha-5-4WwscR/Priprava-na-pohovor-v-anglictine-vVb5Ng/
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Nejpropracovanější 
sociální marketing
jazykových kurzů
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V profilu školy i kurzu se
zobrazuje vždy 5
posledních hodnocení.

Starší hodnocení jsou
zobrazitelná na vyžádání
a láká jejich počet.

Za hodnocení můžete 
poděkovat a hodnocení 
komentovat.

Hodnocení ověřujeme.

Hodnocení pochybného
původu mažeme.

Hodnocení od
studentů vám získá 

další studenty

Hodnocení má student 
stále na očích.

Hodnocení školy
se zobrazuje

v detailu školy
a u všech kurzů

příslušného typu.
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Je možné hodnotit i lektory.

Nejlépe hodnocení lektoři
jsou na prvních místech
a zviditelňují jazykovou
školu.

U lektorů jsou uvedeny kur-
zy, ve kterých lektor učí.

Získáte studenty do 
kurzů díky svým

lektorům

Představíte konkrétní 
lektory a kurzy, ve kte-

rých učí.
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Zhodnotíte investice do
webové reklamy a do vašich
stránek, protože z více návštěv-
níků udělají doporučení vaše 
studenty.

Sociální marketing
formou ověřeného osobního
doporučení je nejsilnější
kalibr, který můžete na získání
studenta použít.

Získaná kladná hod-
nocení si dáte na 

svůj web

PDF se získanými do-
poručeními a razítkem 

si dáte na web školy 
a získáte díky certifiko-
vaným referencím nové 

studenty. 

Ukázat certifikát
(klikni)

Ukázat certifikát 2
(klikni)

http://www.jazykovky.cz/certifikaty/osobni-doporuceni-CHANNEL-CROSSINGS-fjUP4BR8.pdf
http://www.jazykovky.cz/certifikaty/osobni-doporuceni-TUCEK-ENGLISH-Jazykova-skola-TUCEK-ENGLISH-Hodonin-pjMntUBw.pdf
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Kladná hodnocení vám dají prestiž, zanechají 
dobrý dojem a ovlivní rozhodnutí studenta

Doporučení prodává

Kdo by nechtěl studo-
vat ve škole, kterou  
nezpochybnitelně 

chválí desítky až stovky 
studentů?
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Sekundární benefity
maximalizují přínos prezentace
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1. Pomůžeme vám získat osobní doporučení

Systém na získávání
doporučení

Zadáte adresy studentů a 
rozešlete e-maily s hodnotí-

cím formulářem.

Nebo rozdáte studentům 
lístečky s adresou hodnotí-

cího formuláře.

Hodnocení zpracu-
jeme a dáme vám 

ho k dalšímu použití 
v 5 digitálních formá-
tech (PDF, DOC, TXT, 

HTML, CSV)
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2. Z vašeho jména uděláme značku

Budování značky
skvělými referencemi

Na certifikátu jsou
autentická slova kon-

krétních studentů, kteří 
vás osobně doporučují 

- vše námi garantová-
no. To je prapůvodní 
smysl firemní značky: 

množství spokojených 
zákazníků.

Bude vás bavit budovat a rozvíjet
vaši značku desítkami osobních do-
poručení. Certifikát je trvalým zhmot-
něním vaší práce a zkušeností.
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3. Přesvědčíte i váhavé studenty

Posílejte studentům
certifikát

Pošlete studentům, 
kteří se ptají na studium 

u vás, náš certifikát.
Dáte jim pádný důvod, 

aby si vybrali právě 
vás.

Posílejte vždy certifikát 
k tomu druhu kurzu, 

který studenta zajímá. 
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4. Zatraktivníte web školy a zlepšíte konverzi

Využijte certifikát na 
webu školy

 Umístěním certifikátu 
a razítka doporučení 
na váš web uděláte 
z návštěvníků vaše 

studenty.

Zúročíte investice vlo-
žené do přivedení 

návštěvníků na vaše 
stránky, protože si vás 

díky certifikátu vybere 
více studentů. Ukázka na webu 1

(klikni) Ukázka na webu 2
(klikni)

Ukázka na webu 3
(klikni)

Ukázka na webu 4
(klikni)

Ukázka na webu 5
(klikni)

http://www.glossa.cz/kurzy-pro-verejnost/
https://www.sjs-brno.cz/reference
https://www.jsjilek.cz/jazykove-kurzy/
http://www.jc-correct.com/reference
http://firemni-vzdelavani.bi.cz/klienti-bohemia-institutu-reference/
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Využijte reference
v marketingu

Získané reference dejte:

 - na letáčky
- na svůj web
- do inzerátů

Akcentujte počet referencí, 
zaštiťte se naší garancí, že 

reference jsou autentické 
a využijte získané referen-

ce ke zlepšení reputace 
a k oslovení dalších stu-

dentů i mimo internet. 

5. Využijete reference v letáčcích

Podklady pro grafiku
na vaše letáčky si 
stáhněte zde:

Stáhnout zde
(klikni)

http://www.Jazykovky.cz/Podklady-pro-grafika.zip
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Školní síň slávy

Osobní doporučení ve 
formě certifikátu jsou 

zhmotněním vašeho 
úspěchu.

Nebuďte zbytečně 
skromní a ukažte lidem, 
kteří se přijdou podívat 
na ukázkovou hodinu,

že si vybrali dobře. 

6. Máte co ukázat na dni otevřených dveří
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7. Zlepšíte si pozici ve vyhledavačích

Optimalizace pro 
vyhledávače

Kvalitní zpětné odkazy 
s kontextem z oblasti 

jazyků,  z 18 let fungu-
jící domény s vysokým 

page rankem.
Sen každého 

linkbuildera.

Kolik vás stojí kvalitní 
odkaz jinde?

Při rozumných 8 odkazech v jednom kurzu
získáte při 100 zveřejněných kurzech

800 zpětných odkazů.
Za odkazy neplatíte nic navíc.
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8. Vytvoříte perfektní internetovou stopu

Ujistěte studenty,
že si dobře vybrali

Reference u nás syner-
gicky podporují jiné 

formy inzerce.

Pokud student o vaší 
škole ví odjinud a chce 

si vás „proklepnout“ 
na internetu, ujistíte ho 

pomocí referencí u nás. Zadejte do Googlu „recenze“, „reference“,
„hodnocení“, „zkušenosti“ a jméno jazykové školy.

Naleznete profil školy s referencemi u nás.
Ukázat hledání

(klikni)

Ukázat hledání
(klikni)

https://www.google.cz/search?q=reference+channel+crossings&oq=reference+channel+crossings
https://www.google.cz/search?q=Zku�enosti+jazykov�+�kola+Britannica
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Informace o jazykových 
školách registrovaných na 
Jazykovky.cz dáváme redak-
ci Jazyky.com a ta je uvádí v 
tématických článcích o jazy-
kovém vzdělávání v jednotli-
vých městech i v jednotlivých 
druzích kurzů.

Zviditelněte se zdarma ve 
článcích!

Vaše škola v
časopisu Jazyky.com Výuka jazyků v ČB

(klikni)

Příprava na zkoušky 
(klikni)

Letní intenzivní kurzy 
(klikni)

9. Budete v článcích
v časopisu Jazyky.com

http://www.jazyky.com/vyuka-jazyku-v-ceskych-budejovicich-prehled-jazykovych-skol/
http://www.jazyky.com/priprava-na-jazykove-zkousky-a-certifikaty/
http://www.jazyky.com/letni-intenzivni-jazykove-pobyty-v-cr/


27

Podívejte se, kolik má naše 
slovenská skupina členů. Mů-
žete jim pravidelně zdarma 
nabízet své kurzy.

Mohou zde být pouze školy 
z JazykoveSkoly.sk

Zviditelněte se zdarma v 
naší stále rostoucí Face-
bookové skupině.

Jazyková Facebook 
skupina

Skupina na Facebooku 
(klikni)

Stránka na Facebooku 
(klikni)

10. Můžete zdarma inzerovat v naší 
      Facebookové skupině

https://www.facebook.com/groups/jazyky.slovensko/
https://www.facebook.com/JazykoveSkoly.sk/
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Pomůžeme vám 
1. vytvořit perfektní image
2. zpracovat přehlednou nabídku kurzů
3. získat a zpracovat doporučení od studentů
4. vytvořit pozitivní internetovou stopu
5. ukázat vás na co nejvíce místech na internetu
6. oslovit studenty přímo na Facebooku
7. akcentovat důvody, proč si vybrat vaši školu.
8. zvýšit důvěru studentů

Pomůžeme vám
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Kolik vás to bude stát
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Do 15. 1. 2021 
je prezentace zdarma

mimo okresy Bratislava, Košice, Trnava, Nitra, Poprad



31

Škola si nakliká, jaké druhy 
kurzů chce zveřejňovat.

Ceny se sečtou.

Objednává se na dobu 
neurčitou.

Platí se po kvartálech zpět-
ně.

Výpovědní doba je do kon-
ce kvartálu.

Kurzy se platí za den zveřej-
nění.

Každá pobočka/místo výuky 
platí zvlášť.

Ceník 

Ceny pro okresy
Bratislava

(-10%) Košice
(-30%) Trnava
 (-30%) Nitra

(-30%) Poprad

Ceny zveřejnění kurzů
BA, KE, PP, TT, NR
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Příklad kalkulace ceny za měsíc 
1. Jazyková škola v Bratislavě nabízí jen skupinové kurzy a zveřejní po celý měsíc 
15 veřejných kurzů.

Služba kontakt  + služba veřejné  + 15 kurzů za 30 dnů
+ 10 EUR  + 7 EUR  + 0,015 EUR × 30 dnů × 15 kurzů

  = 23,75 EUR za měsíc bez DPH tj. 0,8 EUR denně 

2. Jazyková škola v Popradu nabízí skupinové, firemní a individuální kurzy a zveřej-
ní po celý měsíc 10 veřejných kurzů, 5 individ. kurzů. Má regionální slevu 30%.

Služba kontakt  + služba veřejné  + individuální + firemni
+ 7 EUR  + 4,9 EUR  + 2,1 EUR      + 4,2 EUR    

+10 veř. kurzů (30 dnů)          + 5 individuál. kurzů (30 dnů)  + 4 firemní kurzy
+  0,0105 EUR × 30d × 10k  + 0,0056 EUR × 30d × 5k   + 0,007 × 30d × 4k 

= 23,03 EUR za měsíc bez DPH tj. 0,77 EUR denně 
          

Cenová kalkulace

Příklad kalkulace
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Pokud se chcete lépe prezentovat,
prolistujte si návod (na klik).

Děkuji za pozornost.

Dotazy směřujte na:
Mgr. Václav Kovařík
+420 777 218 946
kovarik@gdi.cz

Závěr

http://www.jazykovky.cz/skoleni.pdf
http://www.jazykovky.cz/skoleni.pdf

