
Kapacita je obmedzená. Účasť je bezplatná.

Nepotrebujete programátora, ani web dizajnéra. Zvládnete 
to aj sami a vaším zákazníkom môže byť celý svet. Naku-
povanie cez internet je trendom a obrovskou príležitosťou. 
V našej Letnej škole vás naučíme, ako založiť e-shop a vy-
tvoriť značku, ktorá uspeje. Nebuďte OFF!  

Harmonogram kurzu: 
1. deň (8.7.): Začíname  
2. deň (9.7.): Právna forma 
3. deň (10.7.): Marketing  
4. deň (11.7.): Administrácia e-shopu I. 
5. deň (12.7.): Administrácia e-shopu II. 

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

8.-12.7.2019
8:30 – 13:30 hod.
Podnikateľský inkubátor
Rudohorská 33 - Sásová
974 11  Banská Bystrica

Kontakt:
ap.bb@npc.sk
www.npc.sk | www.sbagency.sk

REGISTRUJTE SA TU
https://www.npc.sk/sk/events/letna-skola-e-shop-ktory-zaraba/

Ukončenie registrácie: 4.7.2019 do 13.00 hod.

Letná škola Akceleračného programu, sa organizuje 
v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, 
Podaktivity 1.4 Akceleračný program. 
Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:
Fyzická osoba – nepodnikateľ s  trvalým pobytom v  niektorom 
zo  7 samosprávnych krajov Slovenska s  výnimkou Bratislavského 
samosprávneho kraja.

LETNÁ ŠKOLA   E-shop, ktorý zarába

Nezabudnite si so sebou priniesť notebook!

https://www.npc.sk/sk/events/letna-skola-e-shop-ktory-zaraba/
https://www.npc.sk/sk/events/letna-skola-e-shop-ktory-zaraba/


Letná škola Akceleračného programu sa organizuje 
v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, 
Podaktivity 1.4 Akceleračný program. 
Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

ČO SA DOZVIETE KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Každý blok v rámci 5 dňového 
harmonogramu vedie iný lektor. 

Stanislava Vrbová – venuje sa školeniam 
zameraným na sociálne siete a online marketing, 

vytvorila  vlastný e-shop a v rámci internetového obchodu 
sa aktívne podieľa na realizácii projektov od prvotnej 
myšlienky, cez prieskum trhu, vytváranie marketignovej 
stratégie až po vyhodnocovanie štatistík.

Michaela Gašparová – je odborníčka na hlavné 
kategórie daní ako DPH a daň z príjmu PO a FO, 

ovláda procesy a povinnosti vyplývajúce z daňovej 
legislatívy, poskytuje odborné poradenstvo k ekase a 
služby v rámci spracovania podvojného a jednoduchého 
účtovníctva (mikro a malé podniky a SZČO).

ZAČÍNAME

 » podnikateľský zámer
 » SWOT analýza, analýza trhu a konkurencie
 » finančný plán

PONDELOK

8

PRÁVNA  
FORMA

 » živnosť alebo s.r.o.?
 » ako riešiť účtovníctvo vo vzťahu k právnej forme
 » potrebuje e-shop registračnú pokladňu?
 » aký typ účtovníctva je vhodný pre môj e-shop?

UTOROK

9

ADMINISTRÁCIA 
E-SHOPU I. 

 » platformy
 » dizajn, funkcionality
 » nákupný proces, platobný systém
 » zasielanie

STREDA

11

MARKETING 

 » kto je môj zákazník? 
 » ako odprezentovať svoj e-shop?
 » použiť fotobanku alebo si urobiť vlastné fotky a video?
 » ako napísať blog a dať článku pridanú hodnotu
 » typy reklamy, ktoré sa oplatí použiť
 » SEO optimalizácia

ŠTVRTOK

10

ADMINISTRÁCIA 
E-SHOPU II.     

 » platformy
 » dizajn, funkcionality
 » nákupný proces, platobný systém
 » zasielanie
 » štatistické vyhodnocovanie návštevnosti a predajov

PIATOK

12

REGISTRUJTE SA TU
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Ukončenie registrácie: 4.7.2019 do 13.00 hod.
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