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podujatie@npc.sk 
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Čo všetko môžete urobiť pre úspech vašej firmy na internete? 
Možností je mnoho. A netreba na to mať „vysokú školu 
webovú“, ani tisíce eur na reklamy. Dostanete cenné informácie 
o tom, čo je pre vašu firmu v internetovom svete naozaj 
dôležité a čo nie. Kopu dobrých tipov a nízkonákladových 
riešení z praxe, ktoré fungujú.

Téma č. 1 Budujte si renomé top firmy na webe
Téma č. 2 Odlíšte sa od svojej konkurencie
Téma č. 3 Nenechajte sa zaskočiť na sociálnych
     sieťach
Kašou lektorkou bude:
Vladimíra Bukerová „V biznise je efektívna komunikácia to najdôležitejšie. Je súčasťou 
marketingu aj riadenia. Bez nej nemôžu fungovať vnútorné firemné procesy, bez nej 
ľudia nepochopia o čo vám vlastne ide, prečo by si mali kúpiť váš výrobok, využiť vašu 
službu. Komunikácii v najrôznejších formách sa venujem celý profesijný život. Či už to bolo 
v žurnalistike, v PR a storytellingu, pri tvorbu web stránok a online marketingu, alebo aj 
pri poradenstve a manažmente projektov a organizácií.“  

Tento workshop je pre vás, ak:
 » ste podnikateľ (firma, živnostník) ktorý chce byť na internete viac viditeľný 
 » vás pandémia, alebo konkurencia donútila k zmenám v podnikaní 
 » chcete využiť široké možnosti digitálnych technológií

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov obmedzený.
Po absolvovaní série vzdelávacích podujatí účastník dostane certifikát.

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

https://bit.ly/3feJNCE
Ukončenie registrácie: 31.7.2020 do 12:00

Vysoká škola webová –
 vydolujte z internetu úspech 

https://www.npc.sk/sk/events/vysoka-skola-webova-vydolujte-z-internetu-uspech/
https://www.npc.sk/sk/events/vysoka-skola-webova-vydolujte-z-internetu-uspech/
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Čo sa dozviete?    

 » ako si vybrať sociálne médiá, kde sú vaši budúci zákazníci
 » silné stránky jednotlivých sociálnych sietí a ako ich využiť
 » ako byť aktívni na viacerých sociálnych sieťach a nenarobiť sa
 » ako efektívne reagovať na potreby a obavy vašich zákazníkov

Praktické príklady
 » ako prezentovať tú istú vec na rôznych sociálnych sieťach
 » ako nahrať jednoduché krátke video na budovanie renomé

3 Nenechajte sa zaskočiť na sociálnych sieťach
6.8.2020 / 9.00–13.00 hod.

 » kto je vašou skutočnou konkurenciou na internete
 » prečo sú reálne referencie také dôležité
 » ako získať relevantné odporúčania na rôznych platformách
 » čo vedia pre firmu urobiť ambasádori a influenceri, a ako ich získať

Praktické príklady
 » ako si preveríte konkurenciu na internete
 » ako môžete využiť aj kritiku vo svoj prospech

Odlíšte sa od svojej konkurencie
5.8.2020 / 9.00–13.00 hod.2

 » základné kamene prezentácie vašej firmy na internete 
 » čo je na vašej web stránke / eshope to najdôležitejšie
 » podľa čoho sa zákazníci rozhodujú pre vás alebo pre konkurenciu
 » ako sa buduje dôveryhodnosť a renomé firmy a značky

Praktické príklady
 » ako má vyzerať dobrá kontaktná stránka
 » ako spraviť a využiť profil Google Moja firma

Budujte si renomé top firmy na webe
4.8.2020 / 9.00–13.00 hod.1


