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ONLINE

21.10.2020
9.00 – 16.30 hod.
(1x hodinová prestávka na obed + 2x 15 
minútová prestávka podľa potreby)

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

Chcete sa stať expertom na tvorenie textov, ktoré okamžite zaujmú 
vašich potenciálnych zákazníkov?  Na našom bezplatnom online 
seminári sa dozviete, na čo všetko sa treba zamerať pri tvorbe textov 
a pri tóne komunikácie značky. 

Ak sídlite v ktoromkoľvek kraji s výnimkou Bratislavského samosprávneho 
kraja a ste podnikateľ, zúčastnite sa bezplatného online semináru 
so skúsenou lektorkou Ivicou Ďuricovou, s ktorou sa naučíte, ako vďaka 
kvalitným a zaujímavým textom, či správne vymysleným sloganom získate 
nielen nových zákazníkov, ale môžete aj zlepšiť mienku o vašom produkte 
alebo firme.  

AKO NA TO? Stačí sa zaregistrovať do NPC, vypísať Žiadosť a po jej 
schválení sa zúčastniť online semináru.

O čom bude workshop?
 » 6 hodín online vzdelávania s lektorkou v malej skupine 
 » ako by mali vyzerať texty na web a SEO copywriting 
 » ako písať META popisky k produktom a kategóriám
 » ako správne tvoriť CTA a linky
 » všetko o štýle textu, častých chybách pri tvorbe textov,  

o dĺžkach textu a heatmapovaní pozornosti čitateľov
 » ako narábať s odsekmi a headlinmi
 » ako správne tvoriť texty na web, do newslettrov,  

na letáky a offline marketingové nosiče
 » ako správne nastaviť tón komunikácie značky
 » všetko o konzistencii textov a tónu naprieč platformami
 » ako správne stanoviť víziu značky na základe  

jedného kľúčového slova

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov obmedzený.

Výzvu nájdete na:
www.npc.sk 
v sekcii Služby/workshopy a semináre

Termín prihlasovania do 15.10.2020 alebo do  
zaplnenia kapacity semináru 

Copywriting a tone of voice

https://www.npc.sk/sk/events/

