
49 DŇOVÝ PLÁN 

Nastavíš si ciele, 
očakávania a 

zoznamíš sa vo 
FB skupine.

DEŇ 1

Podľa toho, čo ťa 
baví a čo už vieš, si 
vyberieš, aký typ 

VA budeš.

DEŇ 2

Vyberieš si oblasť, 
na ktorú sa ako VA 
budeš orientovať.

DEŇ 3

Vytvoríš si zoznam 
služieb (dostaneš 

66 príkladov), ktoré 
budeš ponúkať.

DEŇ 4

Pre svoje služby si 
vytvoríš balíčky VA 

na 10, 40 a 80 
hodín mesačne.

DEŇ 5

Určíš si, koľko si 
budeš pýtať a 

vytvoríš si grafiku 
cenníkov.

DEŇ 6

Nastavíš si plán 
vzdelávania pre 

služby, v ktorých sa 
potrebuješ zlepšiť.

DEŇ 7

Vyberieš si 
oficiálne meno, 

pod ktorým budeš 
pôsobiť ako VA.

DEŇ 8

Vytvoríš si osobné 
logo a tvoj design 

virtuálnej 
asistentky.

DEŇ 9

Vytvoríš si PDF 
prezentáciu 

(portfólio) svojej 
práce VA.

DEŇ 10

Zistíš, ako 
používať LinkedIn, 
budovať si meno 

a sieť firiem.

DEŇ 11

Upravíš si 
Instagram na 

podporu 
podnikania.

DEŇ 12

Vytvoríš a nastavíš 
si vlastnú FB 

stránku virtuálnej 
asistentky.

DEŇ 13

Založíš si živnosť 
online a naučíš sa 
vystavovať faktúry.

DEŇ 14

Naučíš sa základy, 
ako funguje tvorba 

webstránok.

DEŇ 15

Vytvoríš si podľa 
šablóny svoj 

vlastný web pre 
virtuálku.

DEŇ 16

Vytvoríš si obsah 
na web, ktorý 

tvojich klientov 
zaujme.

DEŇ 17

Na svoj web pridáš 
blog a napíšeš 

prvé články o tvojej 
práci.

DEŇ 18

Vytvoríš si 
profesionálnu 

emailovú adresu
na svojej doméne.

DEŇ 19

Vypustíš svoj web 
do sveta a začneš 

získavať prvých 
klientov.

DEŇ 20

Predstavím ti 22 
webstránok, cez 
ktoré si vieš nájsť 
prvých klientov.

DEŇ 21

Podľa šablóny si 
vytvoríš na každý 
portál inzerát s 

tvojimi službami.

DEŇ 22

Upravíš si inzeráty 
tak, aby zaujali 

každého a získaš 
prvé recenzie.

DEŇ 23

Vytvoríš si 
špecializovaný 

inzerát na všetko, 
čo vieš robiť.

DEŇ 24

Naučíš sa, ako si 
uverejniť inzeráty 

aj v zahraničí.

DEŇ 25

Získaš tipy, ako si 
nájsť prácu cez 

agentúry pre VA.

DEŇ 26 DEŇ 27

Naučíš sa svoje 
inzeráty zvýrazniť a 
dostať medzi tisíce 

ľudí.

DEŇ 28

Naučíš sa hľadať 
klientov cez FB 

skupiny.

DEŇ 29 DEŇ 30

Naučíš sa hľadať 
klientov cez 

LinkedIn priamy 
marketing.

Naučíš sa hľadať 
klientov cez 

pracovné portály.

DEŇ 31

Naučíš sa spustiť 
reklamu na 

sociálnych sieťach.

DEŇ 32

Naučíš sa spustiť 
reklamu cez 

Google.

DEŇ 33

Nastavíš si robota 
na LinkedIn, ktorý 

ti bude hľadať 
klientov 24/7.

DEŇ 34

Naučíš sa, ako 
robiť obsahový 

marketing.

DEŇ 35

Naučíš sa, ako si 
merať a reportovať 
odpracovaný čas 
cez appku Toggle.

DEŇ 36

Začneš si 
organizovať prácu 
cez Trello a mať vo 
všetkom prehľad.

DEŇ 37

Naučíš sa, ako 
pracovať s 

cloudami a nikdy 
nič nestratiť.

DEŇ 38

Naučíš sa ovládať 
aplikácie na 

efektívnu 
komunikáciu.

DEŇ 39 DEŇ 40

Ukážeme si, ako si 
organizovať úlohy 

v tíme a 
komunikovať.

Naučíš sa základné 
techniky, ako sa 
sústrediť a byť 
produktívna.

DEŇ 41

Ukážeme si 
základy email 
marketingu.

DEŇ 42

Stiahneš si do 
mobilu základné 

appky pre 
efektívnu prácu.

DEŇ 43

Spustíš si prvé 
oficiálne reklamy 

na získavanie 
klientov.

DEŇ 44

Ponúkneš 
spoluprácu firmám 

vo svojom okolí.

DEŇ 45

DEŇ 46 DEŇ 47 DEŇ 48 DEŇ 49

Oslovíš prvých 100 
potenciálnych
zákazníkov cez 
sociálne siete.

Oslovíš všetky 
firmy, ktoré 

ponúkajú prácu v 
danej oblasti.

Získaš certifikát a 
nakopneš svoju 

kariéru na 110%.

ZARÁBAŠ PRVÉ 
PENIAZE AKO 
VIRTUÁLNA 

ASISTENTKA.

Naučíš sa hľadať 
klientov cez 

inzertné portály.

TÝŽDEŇ

CIEĽ: Pôsobiť ako profesionálna VA vďaka profi webstránke, cez ktorú ťa klienti nájdu a cez ktorú si budú môcť objednať tvojeslužby.

TÝŽDEŇ

TÝŽDEŇ

CIEĽ: Pripraviť sa na získanie 
prvých klientov a vybudovať si 
pozitívny prvý dojem cez
pekné logo, prezentáciu, 
portfólio, či sociálne siete.

CIEĽ: Zistiť, v čom presne si ty dobrá, kde sú tvoje silné stránky, nájsť presné služby, ktoré ako VA môžeš ponúkať a nastaviť si cenník.

TÝŽDEŇ

CIEĽ: Vytvoriť si prvé 

inzeráty s ponukou tvojich 

služieb na najznámejších 

portáloch, kde som aj ja 

sama získala prvých 

klientov za pár dní.

TÝŽDEŇ

TÝŽDEŇ

CIEĽ: Naučiť sa, ako si 

manažovať úlohy, klientov, 

ako na nič nezabudnúť, 

mať v práci poriadok a byť 
produktívnejšia.

CIEĽ: Ukázať a vyskúšať si všetky možné spôsoby, ako si vie nájsť virtuálna asistentka klientov a kde ich vôbec 
dlhodobo hľadať.

TÝŽDEŇ
CIEĽ: Nakopnúť svoju kariéru 
hneď na začiatku, neodkladať 

to na nový mesiac a hneď v 
prvých 30 dňoch zarobiť 

prvých 1500€.

AKO SA STAŤ VIRTUÁLNOU ASISTENTKOU OD NULY 


