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Tento e-book slouží k propojení toho, co je univerzální,   

s tím, co napomáhá skutečnému osvobození. 

Text je určen těm, kteří absolvovali INSPIRO-AKADEMII. 
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Čeho si všímat při tvorbě webových 
stránek? 

Jak začít s webem? 

Pokud chceme se svými webovými stránkami oslovit druhé lidi, měli bychom se na samém 

začátku ptát na to, jaký je cíl našich webových stránek. 

Samotným cílem našich webových stránek je samozřejmě prodat nějaký produkt 

nebo službu, ale při tom bychom měli také přemýšlet nad tím, jaký dopad bude mít to, co na svém 

webu zveřejníme. 

Proto, pokud se ptáme, jaký je cíl našich webových stránek, měli bychom se přesněji ptát, 

jaký dopad bude mít to, co na našem webu zveřejníme? Je to z toho důvodu, že pokud 

nezohledníme budoucí dopad informací zveřejněných na webu, může náš web nastartovat proces, 

který bude v konečném efektu nežádoucí, ať už pro nás nebo pro další lidi. 

Cíl webových stránek 

Pokud se tedy chceme zaměřit na cíl našich webových stránek, pak bychom se měli zajímat 

o to, jak můžeme druhým lidem skrze naše webové stránky pomoci RŮST, a to především 

DUCHOVNĚ? To zjistíme podle toho, jak máme DUCHOVNÍ RŮST naznačen ve svém horoskopu 

narození.  DUCHOVNÍ RŮST je v horoskopu narození naznačen planetou Jupiter a zde je důležité znát 

postavení planety Jupiter ve znamení, protože podle toho také můžeme zjistit, jaký je hlavní cíl 

našeho webu. 

Na další stránce je uveden přehled, v němž si podle tvého horoskopu narození lehce zjistíš, 

jaký by měl být cíl tvého webu podle postavení planety Jupiter ve znamení. 

Jaký je cíl mého webu? 

Hlavním cílem tohoto webu je INSPIRACE při VZDĚLÁVÁNÍ. Důležitá je v tomto případě 

hluboká TOUHA, která je schopna proměňovat a souvisí mj. i s tím, jak ZÍSKÁVÁME to, co 

potřebujeme k přežití. Já osobně ZÍSKÁVÁM to, co potřebuji ke svému přežití, 

skrze KOMUNIKACI, tedy přijímáním a předáváním informací v partnerských vztazích, a právě 

v tomto smyslu utvářím tento web. Seznamte se s tím, jak je to u Vás! 

Pozn.: To, co je uvedeno na dalších stránkách, je určeno tobě pro lepší uvědomění toho, jaký cíl mají 

tvé webové stránky a na co by měl být tvůj web zaměřen.  
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Jupiter ve znamení 

Jupiter v Beranu - Duchovní růst skrze ČINNOST 

Je li Jupiter v Beranu, je hlavním cílem tvého webu fyzická ČINNOST sloužící k přežití. 

Jupiter v Býku - Duchovní růst skrze STABILIZOVÁNÍ 

Je li Jupiter v Býku, je hlavním cílem tvého webu STABILIZACE na úrovní finanční, prostorové a 

citové. 

Jupiter v Blížencích - Duchovní růst skrze KOMUNIKACI 

Je li Jupiter v Blížencích, je hlavním cílem tvého webu KOMUNIKACE ve smyslu přijímání a 

předávání informací. 

Jupiter v Raku - Duchovní růst skrze PÉČI 

Je li Jupiter v Raku, je hlavním cílem tvého webu PÉČE o to, co je přirozené. 

Jupiter ve Lvu - Duchovní růst skrze TVOŘENÍ 

Je li Jupiter ve Lvu, je hlavním cílem tvého webu TVOŘENÍ a SEBEREPREZENTACE. 

Jupiter v Panně - Duchovní růst skrze ANALYZOVÁNÍ 

Je li Jupiter v Panně, je hlavním cílem tvého webu ANALYZOVÁNÍ toho, co potřebujeme pro přežití. 

Jupiter ve Váhách - Duchovní růst skrze VZTAHY 

Je li Jupiter ve Váhách, je hlavním cílem tvého webu harmonie ve VZTAZÍCH. 

Jupiter ve Štíru - Duchovní růst skrze TOUHU 

Je li Jupiter ve Štíru, je hlavním cílem tvého webu hluboká proměna v zájmu toho, po čem hluboce 

TOUŽÍME. 

Jupiter ve Střelci - Duchovní růst skrze HLEDÁNÍ 

Je li Jupiter ve Střelci, je hlavním cílem tvého webu HLEDÁNÍ té správné životní cesty. 

Jupiter v Kozorohu - Duchovní růst skrze BUDOVÁNÍ 

Je li Jupiter v Kozorohu, je hlavním cílem tvého webu BUDOVÁNÍ pevně daného řádu. 

Jupiter ve Vodnáři - Duchovní růst skrze OSVOBOZOVÁNÍ 

Je li Jupiter ve Vodnáři, je hlavním cílem tvého webu vnitřní OSVOBOZOVÁNÍ od toho, co nás 

omezuje. 

Jupiter v Rybách - Duchovní růst skrze PŘIJÍMÁNÍ 

Je li Jupiter v Rybách, je hlavním cílem tvého webu INSPIRACE. 

To, v jaké životní oblasti si plníme tento úkol, záleží na tom, v jakém domu horoskopu narození se 

planeta Jupiter nachází. 

 

http://www.astrojinak.cz/
http://www.inspiro-akademy.cz/
http://www.janamaskova.cz/
mailto:astrojinak2021@seznam.cz


 
 

 

E-book "Jak podle horoskopu narození zjistit CÍL webových stránek?" Autorka: Jana Mašková 
www.astrojinak.cz  www.inspiro-akademy.cz  www.janamaskova.cz  astrojinak2022@seznam.cz  

Tento e-book je součástí astrologického projektu „Podnikání trochu jinak“ a jeho volné šíření je ZAKÁZÁNO. 
Stránka 5 z 12 

Jak si tento úkol plníš? 

Jupiter v 1.domě 

Je-li Jupiter v 1.domě horoskopu narození, pak si tento úkol plníš jako osobnost. 

Jupiter v 2.domě 

Je-li Jupiter v 2.domě horoskopu narození, pak si tento úkol plníš v oblasti financí. 

Jupiter v 3.domě 

Je-li Jupiter v 3.domě horoskopu narození, pak si tento úkol plníš při vzdělání a ve svém nejbližším 

okolí, tedy při kontaktu se sousedy, příbuznými, spolužáky i sourozenci. 

Jupiter v 4.domě 

Je-li Jupiter v 4.domě horoskopu narození, pak si tento úkol plníš v souvislosti s tvou rodinou a 

původem. 

Jupiter v 5.domě 

Je-li Jupiter v 5.domě horoskopu narození, pak si tento úkol plníš v oblasti tvých zálib a také dětí. 

Jupiter v 6.domě 

Je-li Jupiter v 6.domě horoskopu narození, pak si tento úkol plníš v oblasti každodenních povinností 

včetně zaměstnání a také hygieny, stravování a zdraví. 

Jupiter v 7.domě 

Je-li Jupiter v 7.domě horoskopu narození, pak si tento úkol plníš ve svých vztazích. 

Jupiter v 8.domě 

Je-li Jupiter v 8.domě horoskopu narození, pak si tento úkol plníš při hlubokém pochopení druhých 

lidí, především v blízkých vztazích. 

Jupiter v 9.domě 

Je-li Jupiter v 9.domě horoskopu narození, pak si tento úkol plníš na dalekých cestách nebo v 

oblasti víry  a náboženství. 

Jupiter v 10.domě 

Je-li Jupiter v 10.domě horoskopu narození, pak si tento úkol plníš při svém uplatnění ve 

společnosti. 

Jupiter v 11.domě 

Je-li Jupiter v 11.domě horoskopu narození, pak si tento úkol plníš v komunitě lidí, s nimiž sdílíte 

stejné ideály. 

Jupiter v 12.domě 

Je-li Jupiter v 12.domě horoskopu narození, pak si tento úkol plníš v tom, co bylo vytěsněno do 

nevědomí, tedy co bylo v minulosti zapomenuto.   
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Jak je to dále s tvým určením? 

Pokud víme, v jakém znamení zvěrokruhu se nachází planeta Jupiter, pak tím dalším, co nás 

zajímá, je postavení planety, která je vládcem tohoto znamení, protože energie této planety také 

souvisí se splněním tohoto našeho úkolu. 

Jupiter ve znamení Beran a planeta Mars 

Je-li Jupiter ve znamení Beran, pak je pro splnění tohoto úkolu důležitá také planeta Mars, se kterou 

ZÍSKÁVÁME to, co potřebujeme pro své přežití. 

Jupiter ve znamení Býk a planeta Venuše 

 Je-li Jupiter ve znamení Býk, pak je pro splnění tohoto úkolu důležitá také planeta Venuše, se kterou 

projevujeme LÁSKU sami sobě ve smyslu rovnováhy mezi fyzickou a duševní stránku osobnosti.  

Jupiter ve znamení Blíženci a planeta Merkur 

Je-li Jupiter ve znamení Blíženci, pak je pro splnění tohoto úkolu důležitá také planeta Merkur, s níž v 

tomto případě MYSLÍME skrze přijímání a předávání informací. 

Jupiter ve znamení Rak a Luna (Měsíc) 

Je-li Jupiter ve znamení Rak, pak je pro splnění tohoto úkolu důležitá také Luna (Měsíc), se kterou 

skrze své vnitřní pocity, které nás spojují s Matkou Zemí, pociťujeme BEZPEČÍ. 

Jupiter ve znamení Lev a Slunce 

Je-li Jupiter ve znamení Lev, pak je pro splnění tohoto úkolu důležitá také energie Slunce, se kterým 

projevujeme ŽIVOTNÍ energii, která prosvěcuje náš život. 

Jupiter ve znamení Panna a planeta Merkur 

Je-li Jupiter ve znamení Panna, pak je pro splnění tohoto úkolu důležitá také planeta Merkur, se 

kterou v tomto případě MYSLÍME skrze analyzování toho, co potřebujeme pro své přežití, abychom 

mohli žít v celkové harmonii mezi fyzickou a duševní stránkou osobnosti. 

Jupiter ve znamení Váhy a planeta Venuše 

Je-li Jupiter ve znamení Váhy, pak je pro splnění tohoto úkolu důležitá také planeta Venuše, se kterou 

projevujeme LÁSKU ve vztazích, s níž si tedy v tomto případě vytváříme harmonické vztahy. 

Jupiter ve znamení Štír a planeta Pluto 

Je-li Jupiter ve znamení Štír, pak je pro splnění tohoto úkolu důležitá také planeta Pluto, se kterou 

POSILUJEME svou vlastní moc a vliv k ovládnutí svého života. 

Jupiter ve znamení Střelec a planeta Jupiter 

Je-li Jupiter ve znamení Střelec, pak je to pro planetu Jupiter velice silné postavení, kterému je nutné 

věnovat pozornost. 

Jupiter ve znamení Kozoroh a planeta Saturn 

Je-li Jupiter ve znamení Kozoroh, pak je pro splnění tohoto úkolu důležitá také planeta Saturn, 

se kterou plníme Vesmírnou ZKOUŠKU překonáváním překážek. 

http://www.astrojinak.cz/
http://www.inspiro-akademy.cz/
http://www.janamaskova.cz/
mailto:astrojinak2021@seznam.cz


 
 

 

E-book "Jak podle horoskopu narození zjistit CÍL webových stránek?" Autorka: Jana Mašková 
www.astrojinak.cz  www.inspiro-akademy.cz  www.janamaskova.cz  astrojinak2022@seznam.cz  

Tento e-book je součástí astrologického projektu „Podnikání trochu jinak“ a jeho volné šíření je ZAKÁZÁNO. 
Stránka 7 z 12 

Jupiter ve znamení Vodnář a planeta Uran 

Je-li Jupiter ve znamení Vodnář, pak je pro splnění tohoto úkolu důležitá také planeta Uran, se kterou 

PROBOUZÍME své originální vlohy a schopnosti prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí, protože 

to nám pomáhá se osvobodit od toho, co nás vnitřně omezuje. 

Jupiter ve znamení Ryby a planeta Neptun 

Je-li Jupiter ve znamení Ryby, pak je pro splnění tohoto úkolu důležitá také planeta Neptun, se kterou 

SJEDNOCUJEME projevem svého vlastního "Božského JÁ". 

Příklad z praxe 

Já mám ve svém horoskopu narození planetu Jupiter ve znamení Ryby, proto pro mě platí text: 

 

Planetu Jupiter mám ve 3.domě, z toho důvodu vím, že si úkol spojený s planetou Jupiter (DUCHOVNÍ 

RŮST) plním při vzdělání a ve svém nejbližším okolí, proto je pro mě určen tento text: 

Je-li Jupiter v 3.domě horoskopu narození, pak si tento úkol plníš při vzdělání a ve svém nejbližším 

okolí, tedy při kontaktu se sousedy, příbuznými, spolužáky i sourozenci. 

a také vím, že je zde důležité SJEDNOCOVÁNÍ a projev mého "Božského JÁ", protože díky znalosti 

univerzálních principů vím, že vládcem znamení Ryby je planeta Neptun, takže bych si do Pracovního 

sešitu překopírovala text: 

Je-li Jupiter ve znamení Ryby, pak je pro splnění tohoto úkolu důležitá také planeta Neptun, se kterou 

SJEDNOCUJEME projevem svého vlastního "Božského JÁ". 

Rovněž vím, že v souvislosti s tím je pro mě také důležité znamení Štír, protože v tom mám ve svém 

horoskopu narození planetu Neptun, z toho důvodu si na následující stránce najdu text, který je 

u "Znamení Štír", takže bych si do Pracovního sešitu překopírovala text: 

Je-li vládce znamení, v němž je planeta Jupiter, ve znamení Štír, pak je zde důležitá hluboká TOUHA. 

Je dobré si všímat i toho, v jaké životní oblasti (domu horoskopu narození) se vládce tohoto znamení 

nachází, protože to je životní oblast, která je pro splnění tohoto úkolu rovněž důležitá. 

V mém případě se planeta Neptun ve Štíru nachází v 11.domě, který představuje komunitu lidí, 

s nimiž sdílíme stejné ideály, a právě to je důvod, proč dělám to, co dělám. 
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Vládce znamení, v němž je Jupiter, ve znamení 

Při zpracování webových stránek bychom měli věnovat pozornost také energii toho znamení, ve 

kterém se nachází vládce znamení, v němž máme planetu Jupiter. 

Znamení Beran 
Je-li vládce znamení, v němž je planeta Jupiter, ve znamení Beran, pak je zde důležitá fyzická ČINNOST. 

Znamení Býk 

Je-li vládce znamení, v němž je planeta Jupiter, ve znamení Býk, pak je zde důležitá STABILIZACE  na úrovni 

finanční, prostorové a citové. 

Znamení Blíženci 
Je-li vládce znamení, v němž je planeta Jupiter, ve znamení Blíženci, pak je zde důležitá KOMUNIKACE ve smyslu 

přijímání a předávání informací. 

Znamení Rak 
Je-li vládce znamení, v němž je planeta Jupiter, ve znamení Rak, pak je zde důležitá PÉČE o to přirozené. 

Znamení Lev 

Je-li vládce znamení, v němž je planeta Jupiter, ve znamení Lev, pak je zde důležité TVOŘENÍ. 

Znamení Panna 
Je-li vládce znamení, v němž je planeta Jupiter, ve znamení Panna, pak je zde důležité důkladné ANALYZOVÁNÍ. 

Znamení Váhy 
Je-li vládce znamení, v němž je planeta Jupiter, ve znamení Váhy, pak jsou zde důležité VZTAHY. 

Znamení Štír 

Je-li vládce znamení, v němž je planeta Jupiter, ve znamení Štír, pak je zde důležitá hluboká TOUHA, která je 

schopna proměňovat. 

Znamení Střelec 

Je-li vládce znamení, v němž je planeta Jupiter, ve znamení Střelec, pak je zde důležité HLEDÁNÍ té správné 

životní cesty. 

Znamení Kozoroh 

Je-li vládce znamení, v němž je planeta Jupiter, ve znamení Kozoroh, pak je zde důležité BUDOVÁNÍ pevně 

daného řádu. 

Znamení Vodnář 
Je-li vládce znamení, v němž je planeta Jupiter, ve znamení Vodnář, pak je zde důležité vnitřní OSVOBOZOVÁNÍ 

od toho, co nás omezuje. 

Znamení Ryby 

Je-li vládce znamení, v němž je planeta Jupiter, ve znamení Ryby, pak je zde důležité pasivní PŘIJÍMÁNÍ toho, co 

k tobě přichází - hlavně INSPIRACE. 
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Jak využít těchto poznatků k novému začátku? 

Těchto poznatků bychom měli využít k oslovení návštěvníků našeho webu.  

Web by měl sloužit k tomu, co potřebujeme ZÍSKAT pro své přežití, a tak si při vytváření webu 

budeme všímat toho, co je pro nás v tomto smyslu důležité. 

To poznáme podle toho, jak máme ve svém horoskopu narození postavenu planetu Mars. 

Podle postavení planety Mars ve znamení zjistíme, jakou energii využít pro ZÍSKÁNÍ toho, co 

potřebujeme k životu, přičemž s projevem této energie souvisí také planeta, která příslušnému 

znamení vládne. 

Na další stránce se tedy podívej, jak je to u tebe se ZÍSKÁVÁNÍM toho, co potřebuješ pro své přežití. 

Příklad z praxe 

Já mám ve svém horoskopu narození planetu Mars ve znamení Blíženci v 7.domě, proto si vyberu na 

dalších stránkách tento text: 

Je-li v horoskopu narození planeta Mars ve znamení Blíženci, pak ZÍSKÁVÁŠ skrze KOMUNIKACI 

ve smyslu přijímání a předávání informací. 

Je-li Mars v 7.domě horoskopu narození, pak ZÍSKÁVÁŠ ve svých vztazích. 

Právě to je důvod, proč na začátku všeho, co dělám, přijímám a předávám informace s druhými lidmi. 
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Mars ve znamení ve tvém horoskopu narození 

Mars v Beranu - ZÍSKÁVÁNÍ skrze ČINNOST 

Je-li v horoskopu narození planeta Mars ve znamení Beran, pak ZÍSKÁVÁŠ skrze fyzickou ČINNOST. 

Mars v Býku - ZÍSKÁVÁNÍ skrze STABILIZOVÁNÍ 

Je-li v horoskopu narození planeta Mars ve znamení Býk, pak ZÍSKÁVÁŠ skrze STABILIZOVÁNÍ 

na úrovni finanční, prostorové a citové. 

Mars v Blížencích - ZÍSKÁVÁNÍ skrze KOMUNIKACI 

Je-li v horoskopu narození planeta Mars ve znamení Blíženci, pak ZÍSKÁVÁŠ skrze KOMUNIKACI, tedy 

přijímáním a předáváním informací. 

Mars v Raku - ZÍSKÁVÁNÍ skrze PÉČI 

Je-li v horoskopu narození planeta Mars ve znamení Rak, pak ZÍSKÁVÁŠ skrze PÉČI o to, co je 

přirozené. 

Mars ve Lvu - ZÍSKÁVÁNÍ skrze TVOŘENÍ 

Je-li v horoskopu narození planeta Mars ve znamení Lev, pak ZÍSKÁVÁŠ skrze TVOŘENÍ. 

Mars v Panně - ZÍSKÁVÁNÍ skrze ANALYZOVÁNÍ 

Je-li v horoskopu narození planeta Mars ve znamení Panna, pak ZÍSKÁVÁŠ skrze ANALYZOVÁNÍ toho, 

co souvisí s tvým přežitím. 

Mars ve Váhách - ZÍSKÁVÁNÍ skrze VZTAHY 

Je-li v horoskopu narození planeta Mars ve znamení Váhy, pak ZÍSKÁVÁŠ skrze VZTAHY. 

Mars ve Štíru - ZÍSKÁVÁNÍ skrze TOUHU 

Je-li v horoskopu narození planeta Mars ve znamení Štír, pak ZÍSKÁVÁŠ skrze to, po čem hluboce 

TOUŽÍŠ, a to tak, že se kvůli tomu dokážeš i proměnit. 

Mars ve Střelci - ZÍSKÁVÁNÍ skrze HLEDÁNÍ 

Je-li v horoskopu narození planeta Mars ve znamení Střelec, pak ZÍSKÁVÁŠ skrze HLEDÁNÍ té správné 

životní cesty. 

Mars v Kozorohu - ZÍSKÁVÁNÍ skrze BUDOVÁNÍ 

Je-li v horoskopu narození planeta Mars ve znamení Kozoroh, pak ZÍSKÁVÁŠ skrze BUDOVÁNÍ pevně 

daného řádu. 

Mars ve Vodnáři - ZÍSKÁVÁNÍ skrze OSVOBOZOVÁNÍ 

Je-li v horoskopu narození planeta Mars ve znamení Vodnář, pak ZÍSKÁVÁŠ skrze vnitřní 

OSVOBOZOVÁNÍ od toho, co tě omezuje. 

Mars v Rybách - ZÍSKÁVÁNÍ skrze PŘIJÍMÁNÍ 

Je-li v horoskopu narození planeta Mars ve znamení Ryby, pak ZÍSKÁVÁŠ skrze pasivní PŘIJÍMÁNÍ 

toho, co k tobě přichází, především INSPIRACE. 

http://www.astrojinak.cz/
http://www.inspiro-akademy.cz/
http://www.janamaskova.cz/
mailto:astrojinak2021@seznam.cz


 
 

 

E-book "Jak podle horoskopu narození zjistit CÍL webových stránek?" Autorka: Jana Mašková 
www.astrojinak.cz  www.inspiro-akademy.cz  www.janamaskova.cz  astrojinak2022@seznam.cz  

Tento e-book je součástí astrologického projektu „Podnikání trochu jinak“ a jeho volné šíření je ZAKÁZÁNO. 
Stránka 11 z 12 

Na co se zaměřit při ZÍSKÁVÁNÍ toho, co potřebuješ pro přežití? 

Energii ZÍSKÁVÁNÍ, tedy planety Mars, zaměř na tu životní oblasti, tedy ten dům horoskopu narození, 

ve kterém je planeta Mars postavena. 

Mars v 1.domě 

S Marsem v 1.domě horoskopu narození ZÍSKÁVÁŠ jako osobnost. 

Mars v 2.domě 

S Marsem v 2.domě horoskopu narození ZÍSKÁVÁŠ v oblasti financí. 

Mars v 3.domě 

S Marsem v 3.domě horoskopu narození ZÍSKÁVÁŠ při vzdělání. 

Mars v 4.domě 

S Marsem v 4.domě horoskopu narození ZÍSKÁVÁŠ v souvislosti s tvou rodinou a původem. 

Mars v 5.domě 

S Marsem v 5.domě horoskopu narození ZÍSKÁVÁŠ v oblasti tvých zálib a také dětí. 

Mars v 6.domě 

S Marsem v 6.domě horoskopu narození ZÍSKÁVÁŠ v oblasti každodenních povinností včetně 

zaměstnání a také hygieny, stravování a zdraví. 

Mars v 7.domě 

S Marsem v 7.domě horoskopu narození ZÍSKÁVÁŠ v partnerských vztazích. 

Mars v 8.domě 

S Marsem v 8.domě horoskopu narození ZÍSKÁVÁŠ při hlubokém pochopení druhých lidí, především v 

tvých vztazích. 

Mars v 9.domě 

S Marsem v 9.domě horoskopu narození ZÍSKÁVÁŠ na dalekých cestách, při kontaktu s cizinci nebo v 

oblasti víry  a náboženství. 

Mars v 10.domě 

S Marsem v 10.domě horoskopu narození ZÍSKÁVÁŠ při  svém uplatnění ve společnosti. 

Mars v 11.domě 

S Marsem v 11.domě horoskopu narození ZÍSKÁVÁŠ mezi přáteli, tedy ve skupině lidí, s nimiž sdílíte 

stejné ideály. 

Mars v 12.domě 

S Marsem v 12.domě horoskopu narození ZÍSKÁVÁŠ v tom, co bylo vytěsněno do nevědomí, tedy co 

bylo v minulosti zapomenuto. 
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Jak využít těchto informací? 

Toto vše jsou tedy informace pro tebe k ujasnění tvého životního směřování. 

Tyto informace si dobře zapamatuj a měj je na paměti při zpracovávání své on-line 

prezentace podle textů na následujících stránkách. 

Při své on-line prezentaci budeš vycházet jednak z toho, co ti v životě způsobuje  problémy, 

a jednak z toho,  co ti při řešení problémů pomáhá. 

Nyní tedy postoupíme dále - budeš si zpracovávat podklady pro tvůj web podle horoskopu 

narození. 

Začneme krátkou úvodní zprávou, která vystihuje podstatu toho, co lidem na svém webu 

nabízíš. 

Takové zprávě se v info-marketingu říká  Core Message 
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