
Vzdelávacie podujatie, ako forma skupinového 
poradenstva, sa organizuje v rámci Národného 
projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 Rastový 
program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Byť na očiach v koronakrízovom čase je absolútna 
nevyhnutnosť. Počas troch dní vám marketingový špecialista 
poradí, ako s minimálnym marketingovým rozpočtom 
docieliť maximálny efekt, čo si viete nastaviť sami a čo už 
radšej nechať na odborníkov. Nakopnite váš marketing pred 
Vianocami na plné obrátky!

HARMONOGRAM PODUJATIA:
1. deň (1.12.):
Ako byť viditeľní? 

2. deň (2.12.):
Online alebo offline?

3. deň (3.12.): 
Zoznámte sa s grafikou   

Nakopnite váš marketing

Kontakt:
Tím RP NPC Trnava: rp.tt@npc.sk
Tím RP NPC Nitra: rp.nr@npc.sk
Tím RP NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk
Tím RP NPC Žilina: rp.za@npc.sk
Tím RP NPC Košice: rp.ke@npc.sk
Tím RP NPC Prešov: rp.po@npc.sk
Tím RP NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk
www.npc.sk
www.sbagency.sk

1.-3.12.2020
13.00 – 17.00 hod.

ONLINE
Microsoft Teams

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3lolsNP

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Podmienky
Zapojiť sa môže začínajúci podnikateľ, spĺňajúci definíciu MSP, so sídlom v niektorom 
zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

https://www.npc.sk/sk/events/nakopnite-vas-marketing/
https://www.npc.sk/sk/events/nakopnite-vas-marketing/
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Ako byť viditeľní?
1.12. / 13:00 – 17:00 hod. 
ČO SA DOZVIETE?
 » nástroje moderného marketingu na domácom trhu - online / offline 
 » ako predávať a predajná logika 
 » brand, identita, tvorba správnej značky, webstránky, marketingového plánu
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Online alebo offline?
2.12. / 13:00 – 17:00 hod. 
ČO SA DOZVIETE?
 » ako zvoliť nastaviť marketingový rozpočet ? 
 » oplatia sa online nástroje? 
 » využitie offline nástrojov pre propagáciu
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Zoznámte sa s grafikou
3.12. / 13:00 – 17:00 hod. 
ČO SI OSVOJÍTE?
 » všeobecný prehľad ( DTP, print, rastre, vektory, programy)
 » webová a vektorová grafika
 » tlač, typy tlače a finalizácia tlačových projektov 
 » programové vybavenie – výhody/nevýhody

Praktické príklady (podľa dohody a záujmu)
 » tvorba grafiky v Adobe photoshop
 » tvorba propagačných tlačových materiálov v Adobe Illustrator  

programové vybavenie – výhody/nevýhody
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DETAILNÝ HARMONOGRAM PODUJATIA:

Tomáš Kovalinka - grafický dizajnér a 
marketingový stratég. Aktívne sa venuje 

grafickému dizajnu a tvorbe webstránok, príprave 
tlačových a propagačných materiálov. Vedie 
vlastný tím kreatívcov vytvárajúci marketingové 
stratégie pre mnohé spoločnosti. V súčasnosti 
zastáva aj pozíciu marketing specialist pre 
spoločnosť Fores Technology Group.

VÁŠ LEKTOR JE 
REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3lolsNP

https://www.npc.sk/sk/events/nakopnite-vas-marketing/
https://www.npc.sk/sk/events/nakopnite-vas-marketing/

