CONTENT MARKETING A COPYWRITING
TEORETICKÉ ZÁKLADY A PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI

Content marketing je slovo, s ktorým sa
stretol každý, kto sa zaujíma o online
marketing. Čo si však presne máme pod
týmto pojmom predstaviť? Ako zaradiť
content marketing do celkove digitálnej
stratégie? Prečo je tvorba obsahu neoddeliteľnou súčasťou SEO? Na tieto otázky
vám odpovieme na našej sérii podujatí.
Budeme sa venovať procesu tvorby kvalitného obsahu na webe, učiť sa ako zabezpečiť, aby nebol jednotvárny. Na záver
si vyskúšame písanie textov aj prakticky,
aby ich ľudia nielen čítali, ale aj zdieľali.

Harmonogram série podujatí:
4. 4. 2019 - Téma č. 1
Základy content marketingu

8. 4. 2019 - Téma č. 2
Proces tvorby kvalitného obsahu,
praktický workshop
10. 4. 2019 - Téma č. 3
Ako písať články, praktický workshop
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Základy content marketingu

4.4.2019 / 16.00–20.00 hod.

Proces tvorby kvalitného obsahu

8.4.2019 / 16.00–20.00 hod.
Ako písať články

10.4.2019 / 9.00–13.00 hod.

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

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

REGISTRUJTE SA TU
https://bit.ly/2Ccj488ticke-zrucnosti/

PODMIENKY:

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

Vzdelávacie podujatie, ako jedna z foriem skupinového
poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II –
BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód
projektu ITMS2014+ 313041I861

Ukončenie registrácie: 3.4.2019 do 15:00
Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.
Po absolvovaní série vzdelávacích podujatí účastník
dostane certifikát.

ČO VÁS ČAKÁ
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Základy content marketingu

4.4.2019 / 16.00–20.00 hod.
Lektor: Júlia Micháleková

Content marketing je slovo, s ktorým sa stretol už
hádam každý, kto sa aspoň okrajovo zaujíma o online marketing. Čo si však presne pod týmto pojmom
predstaviť? Ako zaradiť content marketing do celkove digitálnej stratégie? Prečo je tvorba obsahu neoddeliteľnou súčasťou SEO? To všetko sa dozviete
na 4-hodinovom praktickom workshope.
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Proces tvorby kvalitného obsahu

8.4.2019 / 16.00–20.00 hod.

/ praktický workshop

Lektor: Júlia Micháleková

Na to, aby ste vedeli tvoriť kvalitný obsah musíte
vedieť pre koho ho tvoríte, s akým cieľom, a kde hľadať zdroje a inšpirácie pre témy. Občas sa stane, že
studňa nápadov vyschne. Čo potom? Ako zabezpečiť, aby obsah na webe nebol jednotvárny?
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»» čo je content marketing a ako zapadá do celkovej digitálnej stratégie
»» content marketing ako neoddeliteľná súčasť
SEO
»» proces tvorby kvalitného obsahu
»» tvorba person

Ako písať články

»»
»»
»»
»»
»»

tvorba tém
výskum kľúčových slov
rôzne typy obsahu
kde hľadať inšpiráciu
zostavenie redakčného kalendára

/ praktický workshop

10.4.2019 / 9.00–13.00 hod.
Lektor: Júlia Micháleková

Ako napísať článok, ktorý budú ľudia nielen čítať, ale
aj zdieľať? Na praktickom workshope si ukážeme,
aké parametre má dobrý článok spĺňať. Písanie textov si vyskúšame aj prakticky.

Júlia Micháleková - v praxi sa pohybuje od roku
2009. Osem rokov bola verná online marketingovej agentúre Visibility, kde začínala s manažovaním SEO projektov. Firmu pomáhala budovať a rozvíjať a
takmer 3 roky ju viedla. Taktiež pracovala na pozícii Head
of Digital Marketing&Sales v Tatra banke. V súčasnosti

PODMIENKY:

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

Vzdelávacie podujatie, ako jedna z foriem skupinového
poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu
NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový
program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

»»
»»
»»

ako má vyzerať dobrý článok
ako písať titulky
ako písať texty

vedie agentúru DASE, kde sa venuje výhradne digitálnej
a webovej analytike, prevažne pre zahraničných klientov.
Za svoje poslanie považuje odovzdávanie jej know-how,
vzdelávanie a starostlivosť o šťastie a rozvoj ľudí v jej
tíme, ale aj mimo neho.

