
 

Predaj eshisha- špeciálna lacná ponuka: 

Domény: 

Vapecigareta.sk 

Vapecigareta.cz 

Vapecigareta.eu 

Vape-cigareta.sk 

Vapecigarette.eu 

Vapecigarette.de 

Vapecigarette.ch 

 

Dizajn eshopu sa spraví do 3dní a krasny vymakaný dizajn, aby to perfektne vyzeralo, samozrjeme tak 

aby sa to páčilo hlavne vám. Veľa v predaji robí aj grafika, takže chcel by som aby to bolo tip top.  

 

Aktualizácia skladových zásob, ak niekto kúpi na jednej stránke tak aktualizuje skladové množstvo na 

všetkých eshopov + viem nastaviť aby objednávky zo všetkých eshopov chodili do jedného hlavného. 

Samozerjmosťou je aj instalačný balíček eshopu slúži to nato aby ste si dali obsah webu na akúkoľvek 

dalšiu doménu v 5 jednoduchých krokoch 

 

Systém eshopu:  

• Eshopy postavené na platforme wordpress s doplnkom woocommerce. Jednoduché ovládanie aj 

pre laikov. Bez nutnosti znalosti programovania.  

• Napojený na účtovný program superfaktúra.sk (treba si ju zakúpiť- dáva sa to na IČO firmy) všetky 

eshopy majú vlastný číselný rad aby sme neskôr vedeli ktorý eshop koľko mal obrat (odporúčam ju 

z vlastných skuseností) 

• Napojený export na zásielkovňu a gls kuriéra aby netrebalo manuálne vypisovať adresy, mena a 

pod. len stiahnuť a importovať údaje.  

• Napojená platobná brána paypall pre platby kartou (jediný nemajú problém s elektronickými 

cigaretami)  

• Množstvo vychytávok ako ak niekto nedokončí objednávku tak mu systém automaticky pošle email 

so zľavou na dokončenie objednávky a pod.  

• Prehľad v administrácií koľko ľudí, od kial, a čo najviac prezerali.  

 

Výhody:  



• Len Tri konkurencie v produktoch dobíjateľná eshisha  

• Najnižšie ceny na trhu  

• Domény obsahujú kľúčové slovo: vape, cigareta,  

Veľmi žiadané produkty hlavne v zahraničí, tak sa treba tomu venovať aby sa to rozbehlo aj v SK a CZ, 

potencionál to má obrovský 

 

Predaj zahrňuje:  

• Vybavený CE certifikát 

• Vybavený RoHs certifikát  

• Vybavené KBU  

• Predaj zahrňuje všetky eshopy ktoré boli vyššie spomenuté bez jazykových mutácií  

• Predaj nezahŕňa s.r.o.!  

 

Ďalšie informácie:  

Na Slovenskej verzií vapecigareta.sk vybavené:  

• Základné SEO v hodnote 400€  

• Registrácia do SK a CZ katalógov v hodnote 80€  

• Linkbuilding v hodnote 600€  

• Zdieľanie PR článkov v hodnote 400€  

• Základná pyramída pre zvýšenie pozícií v google a dobré spätné odkazy na web v hodnote 100€  

 

Dobíjateľná eshisha  

• Vydrží na 300-400 potiahnutí  

• Na výber v 5 príchutiach (dodávateľ ponúka ďalšie príchute)  

• Dobíjateľná s vymenitelnými nadstavcami- rovnaký dizajn pre všetky príchute  

• Obsahuje 0% nikotínu  

Balenie obsahuje cigaretu, nabíjačku a 2ks príchute  

• Predajná cena u nás 32.00€  

 

Náplne  

• Vydrží na 300 - 400 potiahnutí  



• Na výber v 5 príchutiach (dodávateľ má množstvo ďalších príchutí)  

• Balenie obsahuje 5ks x 400 potiahnutí = až 2000 potiahnutí  

• Kompatibilne z ostatnými našimi dobijatelními cigaretami a aj s poniektorými konkurenciami.  

• Obsahuje 0% nikotínu  

• Predajná cena u nás 20.00€  

 

 

Predaj zahŕňa tiež:  

Všetky nižšie spomenuté skladové zásoby vrátane produktov ktoré prídu na sklad.  

Všetky domény vyššie spomenuté a hosting.  

Domény a hosting platné cca ešte necelý rok.  

Podpora programátora.  

Podpora a konzultáciu ohľadom reklám. – viem vybaviť aj pána čo by sa Vám staral o SEO- berie 

rozumné peniaze 

Sociálne siete.  

 

Možnosť za mesačný poplatok starostlivosť o eshopy, reklamy, sociálne siete a pod. po dohode. 

Poznám jednu ženskú čo sa stará o facebook, instagram, tiktok – ja som to neriesil nemam kedy 

Pomoc vybaviť influencerov (poniektorý chcú za peniaze ale sú tu aj taký čo chcú formou Barteru- za 

produkty) – Ja skôr odporúčam kúpiť instagram profili- samozrjeme niektoré mám zajednáne a riešim 

predaj tak budú súčastou pri odkúpení 

Grafický dizajn: Ďakovné kartičky, vizitky, zľavové poukážky, darčekové poukážky. Potom Vám to 

stačí už len vytlačiť v reklamke ak Vám dojdu čo sú vytlačené. 

Riadenie eshopov:  

• Všetko viete ovládať z jedného systému, kde máte všetky objednávky zo všetkých eshopov.  

• Výhodou je tiež že všetky produkty si aktualizujú navzájom sklad. Takže máte vždy presný stav na 

sklade. Aktualizuje na základe Katalógového čísla. Neaktualizuje ceny ani názvy ani popisy nakoľko 

som to nechcel z dôvodu jazykových mutácií a rôznych mien.  

Mesačné náklady:  

• Momentálne nie sú žiadne mesačné náklady.  

• Platí sa raz ročne hosting a domeny. Hosting cca 150€/ na rok a domény cca 15-20€ za každú jednu 

doménu na rok.  

• Do konca roka bez nákladov jedine ak si nieaké vytvoríte (napríklad superfaktúra) 



• Jediné náklady ktoré budete mať sú na reklamy, prípadne spravovanie eshopov a sociálnych sietí ak 

si to nebudete spravovať sami ale nájdete si niekoho kto to bude spravovať za Vás. Cenu ťažko 

odhadnúť, každá firma berie inak.  

 

Čo potrebujete ešte vedieť?  

• Máte len investíciu do kúpy eshopu. Nakoľko máte produkty na sklade netreba nič viac kupovať, 

objednávať(až jak vypredáte čo máte, prípadne na základe vlastného záujmu môžete nakúpiť viac 

produktov na sklad). Len čo sa týka reklám a zviditeľnenia sa na jednotlivých trhov.  

• Návratnosť investície odhadujem na maximálne 1 rok, treba brať ohľad nato ako sa tomu budete 

venovať a ako rozbehnete reklamy. Ak sa tomu bude človek poriadne a na plno venovať tak sa 

investícia vráti do 1 roku!  

• Samozrejme dodávatel je len jeden. Kontakty posuniem až ako budem mat financie na účte.  

Nevýhody:  

Jediná nevýhoda o ktorej viem je že Google a Facebook zamieta reklamy na elektronické cigarety. No 

daný problém sa dá dočasne obísť kým nato google nepríde, dá sa odkazovať na podstránky ktoré 

neobsahujú zakázané kľúčové slová. Prípadne vytvoriť stránku čisto len na preklik na eshop napr. 

eshisha.sk kde by sa preklik zrušil kým google neschváli reklamu a postom sa nastaví preklik. Takým 

spôsobom by sa to malo dať obísť, mne to takto fungovalo. Samozrejme treba vybudovať pozície v 

google načo slúži linkbuilding a pr články a robiť blog, aby ste sa v neplatených pozíciach google 

posúvali vyššie. 

 

Možnosti rozšírenia:  

• Vybudovať podstránku veľkoobchod(napriklad velkoobchod.vapecigareta.sk) a zháňať 

veľkoobchodných odberateľov. Lebo skúsiť ponúknuť ako fransching 

• Skúsiť osloviť trafiky, novinové stánky  

• Skúsiť osloviť čerpacie stanice  

• Ak máte kontakty treba to posunúť a viac zviditeľniť.  

• Možnosť rozšíriť o ďalšie produkty ktoré dodávatel ma.   

• Pridať do porovnávačov ako je heureka.sk a pod. riešiť spolupráce a robiť rôzne súťaže.  

 

Dizajn cigariet:  

Dodávatel Vám vie spraviť dizajn či už krabičiek alebo cigariet z vlastným ľubovoľným grafickým 

dizajnom. Dizajn či už cigariet alebo krabičiek Vám viem samozrejme spraviť v cene. Ako to funguje?: 

Samozrejme majú minimálny odber cigariet z vlastným dizajnom. Presne neviem ale tuším že 

štandardne to je 1000ks a viac. To isté pri krabičkách. Tým pádom si viete vybudovať vlastný 

originálny dizajn aj cigariet aj krabičiek. Čo ešte dodávatelia vyrobiť? Ľubovoľný obsah nikotínu 0%, 

2%, 5% (na SK zakázané)- samozrejme minimálny odber stanovený. Poniektoré produkty vedia 

vyrobiť aj z ľubovoľnou príchuťou záleží samozrejme na minimálnom odbere. Takže posúvať, 



vymýšľať a rozširovať sa to do budúcna ako sa firma rozbehne. Nie je to také že ďalšie možnosti a 

podobne nie sú.  

 

 

Možnosti ďalších produktov:  

Dodávatelia majú množstvo ďalších druhov produktov, každý produkt je možné nadizajnovať cigaretu 

ak krabičku, poniektoré cigarety je možnosť ja výberu z viacerých druhov krabičiek. Obsah nikotínu 

vedia spraviť od 0%/ 2%/ 5% Množstvo príchutí Veľký výber možností potiahnutí. Od 50 potiahnutí po 

5500 potiahnutí  

 

Okrem toho všetkého čo som hore opísal je súčasťou aj: 

Štitky na tlač pre dopravcu – cca 200ks 

Bublinková fólia na balenie- 2 kotúče 

Bublinkové Obálky – 3 druhy rozmerov – cca 300ks 

Krabičky poštovné- cca 50ks 

Krabice na uskladnenie cigariet – cca 30ks 

USB kľúč zo všetkými fotkami, videami, dokumentami – proste všetko komplet o eshopoch, grafický 

dizajn tlačovín- vizitky, letáky, dakovne kartičky a pod.  

Kartičky- podakovanie za nákup – cca 300ks 

Kartičky- zlavový kupón na další nákup cca 200ks 

Letáčiky A5 – cca 300ks 

Návod na použitie – cca 500ks 

Darčekový poukaz – 20ks  

Nálepky ďakujeme za nákup – cca 300ks 

 

Takže ako vidíte, nejedná sa čisto že tu máte eshop a veci skladom a hotovo, ale poriadne premyslený 

systém a balík služieb k tomu. Opísane všetko, čo kúpa obsahuje, ake má výhody, nevýhody, 

možnosti rozšírenia, čo všetko je kúpene, a čo všetko to obsahuje a pod.  

Samozrejme po odkúpení za Vami vycestujem a všetko ukážem vysvetlím a preberieme spolu- 

nebude to systémom že tu máte veci čo som povedal a mam na Vás hodinku času a dovidenie. Nie. 

Prídem ráno, pekne si preberieme čo všetko som priniesol, vysvetlíme veci okolo toho a potom to 

preberieme komplet všetko, ukážem, vysvetlím, zaškolím. Proste na celý deň prídem. Žiadne že sa 

ponáhľam domov a pod.  

 Skladové množstvo nižšie v tabuľke 



 K nákupnej cene treba prirátat clo,dph a dopravu zhruba vo výške cca 1€ 

 

Cena komplet za všetko čo je hore uvedené: 13 000€ je to moja posledná ponuka! Taká špeciálna. 

 

 

Názov Počet ks Príde Nákup cena Predajná 
cena 

Prirážka Hodnota skladu 

Dobíjacie:       

Mint 0 20 3.60€ 32.00€ 880% 640€ 

Milky Melon 0 20 3.60€ 32.00€ 880% 640€ 

Coconat Ice 0 20 3.60€ 32.00€ 880% 640€ 

Fantasy Jungle 0 20 3.60€ 32.00€ 880% 640€ 

Blue razz 0 20 3.60€ 32.00€ 880% 640€ 

       

Náplne:       

Mint 0 200 2.70€ 20.00€ 740% 4000€ 

Milky Melon 0 200 2.70€ 20.00€ 740% 4000€ 

Coconat Ice 0 200 2.70€ 20.00€ 740% 4000€ 

Fantasy Jungle 0 200 2.70€ 20.00€ 740% 4000€ 

Blue razz 0 200 2.70€ 20.00€ 740% 4000€ 

       

SPOLU: --------- 1100 ----------------- ------------ ------------ 23 200€ 


