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Vytvoriť si dobre fungujúci e-shop už nie je tak zložité ako kedysi. 
Ako dosiahnuť, aby bol práve váš e-shop úspešný z pohľadu 
reklamy, ktorá predstavuje jednu časť marketingového mixu, 
sa dozviete na sérii podujatí „Google a Facebook kampane 
pre e-shopy“. 

Túto sériu podujatí zvládne aj úplný nováčik - „eshopár“.  Ale 
mnoho hodnotných informácií ponúkne aj ostrieľanejším 
„eshopárom“, ktorí si vytvárajú kampane aj sami. Po absolvovaní 
tejto série podujatí budete mať okrem teoretických poznatkov 
a tipov, aj mnoho praktických poznatkov a najmä funkčné 
kampane pre váš e-shop. 

HARMONOGRAM SÉRIE PODUJATÍ:
• 19.10. / 9:00 – 13:00 hod.  

Téma č. 1 - Merchant Center
• 20.10. / 9:00 – 13:00 hod.  

Téma č. 2 - Nákupné kampane - Google
• 21.10. / 9:00 – 13:00 hod.  

Téma č. 3 - Nákupné kampane – Facebook + Instagram

Google a Facebook kampane pre e-shopy 

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/39LUCem

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov obmedzený.

PODMIENKY
Zapojiť sa môže začínajúci i etablovaný podnik, spĺňajúci definíciu MSP, so sídlom  
v Bratislavskom kraji.

KONTAKT:
podujatie@npc.sk
www.npc.sk
www.sbagency.sk

19-21.10.2021
9.00 – 13.00 hod.

Kde?
ONLINE
Microsoft Teams

https://www.npc.sk/sk/events/google-a-facebook-kampane-pre-e-shopy/
https://www.npc.sk/sk/events/google-a-facebook-kampane-pre-e-shopy/


ČO SA DOZVIETE

ČO SA DOZVIETE?
 » Zamestnávateľ z pohľadu očkovania a kontroly testov
 » Daňové výdavky v súvislosti s pandémiou
 » Dotácie počas pandémie

PRAKTICKÉ PRÍKLADY
 » ukážka vytvorenia profilu Merchant Center pre demo e-shop a pridania produktov 

manuálne a automaticky cez XML feed 

Téma č. 1:  
Merchant Center
19.10. / 9:00 – 13:00 hod.
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ČO SA DOZVIETE?
 » ekosystém nákupných reklám
 » ako fungujú nákupné reklamy
 » ako dosiahnuť marketingové ciele prostredníctvom nákupných reklám
 » ako vytvoriť nákupnú kampaň
 » ako vytvoriť inteligentnú kampaň a rozdiel oproti klasickej kampani

PRAKTICKÉ PRÍKLADY
 » spoločne si vytvoríme nákupnú kampaň pre demo obchod a Merchant Center účet, 

ktoré sme použili v predchádzajúcom dni

Téma č. 2:  
Nákupné kampane - Google 
20.10. / 9:00 – 13:00 hod.
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ČO SA DOZVIETE?
 » tvorba Facebook e-shopu zadarmo bez programovania
 » pridanie produktov do Facebook e-shopu
 » nastavenie Facebook eshopu
 » vytvorenie účtu Facebook Ads Manager
 » vytvorenie kampane na predaj produktov cez Facebook a Instagram

PRAKTICKÉ PRÍKLADY
 » spoločne si vytvoríme Facebook e-shop a kampaň na predaj produktov cez Facebook

Téma č. 3:  
Nákupné kampane – Facebook + Instagram 
21.10. / 9:00 – 13:00 hod.
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Ivan Hrušovský spoluzakladateľ úspešnej reklamnej agentúry Atte, ktorá je plne 
certifikovaným Google Partnerom.  Ivan je držiteľom Google Ads certifikátov: Google 

Ads Search Certification, Google Ads Video Certification, Shopping Ads Certification,Certifikácia 
Google Ads – meranie, Google Ads Display Certification, Google Ads Apps Certification. 
Vyštudoval strategický manažment, skúsenosti získaval hlavne v nadnárodných IT korporáciách 
(Lenovo, Dell, IBM) a v španielskej HCI International. Pracoval najmä ako obchodný analytik 
obchodného stavu jednotlivých divízií.

KTO JE VÁŠ LEKTOR? 
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