
15.8.2018
14:00 - 17:00 hod.

Reštaurácia KÉK DUNA
Kúpeľná 3544/33
932 01 Veľký Meder

Jednorazové odborné poradenstvo sa organizuje 
v rámci Národného projektu NPC v regiónoch – TT kraj, 
podaktivity 1.4 Akceleračný program. 
Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

ZNAČKA JE VŠETKO!
Branding - budovanie značky v segmente HoReCa

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

REGISTRUJTE SA TU
Ukončenie registrácie 14.8.2018

https://goo.gl/forms/JHwpoPp3kLffys292

Ako prekričať konkurenciu? Jednoducho! Hlas vašej 
značky musí zaujať svojou jedinečnosťou. Správna 
brand indentita je jedným z hlavných krokov k úspechu 
v HoReCa. Preto príďte zistiť, ako na to!

ČO SA DOZVIETE?
 » ako vytvoriť úspešný brand image produktu a prečo sa nerobí 

len v grafickom štúdiu
 » prečo značka nie je to isté, čo logo
 » ako vybudovať silnú značku a zo zákazníka urobiť stáleho klienta

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Mgr. Martin Horváth - konzultant v oblasti riadenia stratégií 
značiek a marketingovej komunikácie, konateľ spoločnosti 

Branding Slovakia Consultancy s.r.o., pôsobil v štátnej agentúre 
SACR, bol výkonným riaditeľom OOCR v Bratislave, prednášal 
na mnohých konferenciách doma a aj v zahraničí. 

PODMIENKY
Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s  trvalým 
pobytom na území v  niektorom zo 7 samosprávnych krajov 
Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. 

https://goo.gl/forms/JHwpoPp3kLffys292


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného 
poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v 
regiónoch – TT kraj, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. 
Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov obmedzený.

REGISTRUJTE SA TU
Ukončenie registrácie 13.8.2018 do 12:00 hod.

https://goo.gl/forms/4lVGQeZmjwPIClaa2

Kontakt:
rp.tt@npc.sk
www.sbagency.sk | www.npc.sk

Ste začínajúci podnikateľ, chcete prekričať konkurenciu 
a neviete ako na to? Jednoducho! Hlas vašej značky 
musí zaujať svojou jedinečnosťou. Správna brand identita 
je jedným z hlavných krokov k úspechu v HoReCa. Preto 
príďte zistiť, ako na to!

ČO SA DOZVIETE?
 » ako vytvoriť úspešný brand image produktu a prečo  

sa nerobí len v grafickom štúdiu
 » prečo značka nie je to isté, čo logo
 » ako vybudovať silnú značku a zo zákazníka urobiť stáleho klienta

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Mgr. Martin Horváth - konzultant v oblasti riadenia stratégií 
značiek a marketingovej komunikácie, konateľ spoločnosti 

Branding Slovakia Consultancy s. r. o., pôsobil v štátnej 
agentúre SACR, bol výkonným riaditeľom OOCR v Bratislave, 
prednášal na mnohých konferenciách doma a aj v zahraničí. 

PODMIENKY
Zapojiť sa môže začínajúci i etablovaný podnikateľ, spĺňajúci de-
finíciu MSP, so sídlom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov 
Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. 

ZNAČKA JE VŠETKO!
Branding - budovanie značky v segmente HoReCa
(HOTEL – RESTAURANT – CAFFEE)

15.8.2018
14:00 - 18:00 hod.
Reštaurácia KÉK DUNA
Kúpeľná 3544/33
932 01 Veľký Meder

https://goo.gl/forms/4lVGQeZmjwPIClaa2

