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TEXTY

0 5 10

občas vtípek suchor

nespisovný

humor

slang, žargon

emoce

tykání

odlehčeně mile vážně

spisovný přechodníky

současná čeština odborné termity

nuda a šeď

vykání onikání

lehký úsměv



TEXTY 2 ANEB DOMÁCÍ ÚKOL

Tady si vypiš vhodný:

EMOČNĚ NABITÝ SLOVA

AKČNÍ SLOVESA



Není milý jako milý a vtip jako vtip. Projděte s klientem tyhle 4 příklady různých textací, ať víš úplně
přesně, co chce. A proč jen 4? Protože i kdyby jich bylo 79, stejně by si nevybral.

Odborný, nudný a přeSEOvaný texty tu nezmiňuju. Ty první mají jasně daný slovník, který buď pochopíš,
nebo ne. Druhý ani třetí texty nepíšu, protože jsou k ničemu.

PŘÍKLADY TÁHNOU

PŘÍKLADOVÁ TEXTACE PRO IMAGINÁRNÍ ONLINE PAPÍRNICTVÍ

NADPISY/CLAIMY

NEUTRÁLNÍ

ODLEHČENÝ

VTIPNÝ

KRUTOPŘÍSNÝ

Prodej papírenského zboží

Od tužek až po kružítka

Ty neostřejší tužky v penále

Pojď se vygumovat

STRUČNÝ POPISEK TUŽKY Č. 3

Grafitová tužka č. 3

Tužka #3

Tvrďák

Vokopich



PŘÍKLADOVÁ TEXTACE PRO IMAGINÁRNÍ ONLINE PAPÍRNICTVÍ

DETAILNÍ POPISEK TUŽKY Č. 3

NEUTRÁLNÍ Grafitová tužka č. 3 s trojhranným tvarem pro lepší úchop. 
Vhodná pro rýsování a technické kreslení.

Tužka #3 narýsuje tu nejkrásnější přímku na světě. 
Díky trojhrannému tvaru padne do ruky jako ulitá.

Tvrďák tě svou tenkou linkou popoveze z bodu A do bodu B 
bez mrknutí hrotu. Tužka se dobře drží díky trojhrannému tvaru, 
takže křeče v prstech se ti vyhnou obloukem.

Vokopich si vytáhni ze škatule před hodinou geometrie. Nikdy jindy
totiž tudle tužku potřebovat nebudeš. A její zbytečnost nezachrání ani
trojhrannej tvar, kterej padne do ruky i tomu největšímu nemehlu. 

ODLEHČENÝ

VTIPNÝ

KRUTOPŘÍSNÝ



PŘÍKLADOVÁ TEXTACE PRO IMAGINÁRNÍ ONLINE PAPÍRNICTVÍ

Z PŘÍBĚHU "O NÁS"

NEUTRÁLNÍ Kamenný obchod vedeme s manželkou již od roku 1999. První
prodejna vznikla u nás v garáži, po necelých dvou letech jsme se už
museli přestěhovat do větších prostor v centru Brna. Covidová opatření
nás dovedla téměř k bankrotu, ale jen díky nim jsme se odvážili spustit
e-shop Online papírnictví. V současné době provozujeme kamenný i
internetový obchod, ale nevylučujeme, že celé naše podnikání časem
přestěhujeme na web úplně.

V roce 1999 zakládáme s manželkou naši první prodejnu – garáž
okrášlenou pavučinami jsme během několika týdnů proměnili v
obchod plný voňavého papíru. Když k nám většina zákazníků přestala
chodit pěšky, ale dojíždět autem, nastal čas pro stěhování. Do centra
Brna, do rohového krámku s výhledem na obří černý obelisk.

ODLEHČENÝ



PŘÍKLADOVÁ TEXTACE PRO IMAGINÁRNÍ ONLINE PAPÍRNICTVÍ

Z PŘÍBĚHU "O NÁS"

VTIPNÝ Kdo by nechtěl zamknout manželku do garáže jako já v roce 1999?
Tehdy jsme rozjížděli naše první papírnictví a peněz nebylo nazbyt.
Vůně zatuchliny a benzínu, krabice ve skladu ovázané pavučinami a
navlhlé balicí papíry sice neslibovaly závratnou kariéru, ale opak se stal
pravdou. Možná i díky tomu, že manželka měla druhé klíče a občas ten
smrádek vyvětrala.

Starý se moc nechtělo. Že prej v tý smradlavý garáži nebude klepat
kosu a celej den čekat, až si soused přijde pro jednu náplň do propisky
dvě minuty před zavíračkou. Řek jsme jí: „Máňo, neblbni, zbohatnem
jak André!“ A taky, že jo. Za dva roky už jsme čančali krám na náměstí v
Údolí šalin, a kdyby nebylo co-covidu, nevedlo by se nám lautr zle.

KRUTOPŘÍSNÝ



Další poznámky, bez kterých to nedáš:



Příloha 1:
COPYWRITERSKÝ DESATERO

pro 1 ‰ případů, kdy to nejde jako po másle

 Nezabiješ.
 Nepošleš do zadele klienta svého.
 Ne hned. 
 Nepokradeš.
 Neseosmilníš.
 Nevydáš víc trpného rodu, než je potřeba. 
 Nikdy ho není potřeba.
 Nebudeš dychtit po nicneříkajících slovech.
 Cti gramatiku českou a rozum selský.
 Dbej na odpočinek, ať ti z toho nejebne.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.



Příloha 2:
COPYWRITERSKÁ HLAVIČKA
pro 1 ‰ případů, kdy desatero nepomohlo, udeř hlavou


